Katowice, 26 października 2017 r.

WOJEWODA ŚLĄSKI
NR NPII.4131.1.581.2017

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE
Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn.
Dz. U. z 2017 r., poz. 1875)
stwierdzam nieważność
Zarządzenia Wójta Gminy Panki Nr SG.4424.9.2017 z dnia 24.05.2017 r. zawierającego wytyczne
dotyczące zmian w arkuszu organizacji Szkoły Podstawowej w Pankach na rok szkolny 2017/2018
w całości, jako sprzecznego z art. 7 Konstytucji RP oraz z art. 110 ust. 3 w związku z art. 57 ustawy
z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.) w związku
z art. 307 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe
(Dz. U. z 2017 r. poz. 60 z późn. zm.).
Uzasadnienie
Organ nadzoru kwestionuje wytyczne Wójta Gminy Panki wyrażone w Zarządzeniu znak
SG.4424.9.2017 z dnia 24.05.2017 r. dotyczące zmian w arkuszu organizacji Szkoły Podstawowej
w Pankach na rok szkolny 2017/2018.
Do organu nadzoru „Wytyczne” wpłynęły w dniu 26 września 2017 r.
W przekonaniu organu nadzoru „Wytyczne”, stanowią akt o charakterze normatywnym. Jest to
bowiem akt formułujący reguły postępowania ujęte w postaci norm o abstrakcyjnym (powtarzalnym)
i generalnym charakterze. W orzecznictwie sądów administracyjnych oraz w działalności organów
nadzoru reprezentowany i przyjmowany jest pogląd, wedle którego przyjmuje się, że każdy akt
normatywny pochodzący od wójta gminy jest zarządzeniem, w stosunku do którego zachodzi możliwość
objęcia go zarówno nadzorem wojewody, jak i kontrolą ze strony sądów administracyjnych. Nie ulega
wątpliwości, że kwestionowane „Wytyczne” ustanawiają reguły określonego zachowania w odniesieniu
do określonych w nim podmiotów. Mają one charakter normatywny, przybierający formę zarządzenia,
o jakim mowa w przepisie art. 91 ustawy o samorządnie gminnym (por. wyrok WSA w Łodzi z dnia
8 września 2015r., sygn. akt III SA/Łd 670/15, CBOSA). Ponadto sam fakt, że wydany akt nie został
nazwany zarządzeniem, nie pozbawia takiego aktu cech zarządzenia, gdyż jego treść - zawartość
merytoryczna- przesądza o rodzaju aktu prawnego w konkretnej sprawie. "Zarządzenie, jako akt organu
wykonawczego gminy objętego nadzorem, o którym mowa w art. 91 ust. 1 ustawy o samorządzie
gminnym nie ogranicza się wyłącznie tylko do zarządzeń w tych sprawach wyliczonych w ustawie

Id: D90631E6-B4C8-4A58-B575-FD9C26465E90. Podpisany

Strona 1

o samorządzie gminnym" (por. wyrok WSA w Opolu z dnia 18 listopada 2013 r., sygn. akt II SA/Op
430/13, publ. CBOSA).
W toku badania legalności przedmiotowego aktu organ nadzoru stwierdził, że został on wydany
z rażącym naruszeniem prawa.
Zdaniem organu nadzoru żaden przepis prawa nie daje organowi prowadzącemu prawa do
kreowania treści arkusza organizacyjnego szkoły i nakazania dyrektorowi szkoły sporządzenia arkusza
konkretnej treści, bądź aneksowania go w ściśle przez organ ustalony sposób.
Podstawy takiej nie dają również przepisy art. 57 ust. 1 i 2 ustawy – Prawo oświatowe, dalej jako
„ustawa”. Z przepisu art. 57 ust. 1 ustawy wynika uprawnienie organu prowadzącego szkołę do
sprawowania nadzoru nad działalnością szkoły w zakresie spraw finansowych i administracyjnych,
z uwzględnieniem odrębnych przepisów. W powyższym zakresie nadzorowi podlega w szczególności
(ust. 2): 1) prawidłowość dysponowania przyznanymi szkole lub placówce środkami budżetowymi oraz
pozyskanymi przez szkołę lub placówkę środkami pochodzącymi z innych źródeł, a także
gospodarowania mieniem; 2) przestrzeganie obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa
i higieny pracy pracowników i uczniów; 3) przestrzeganie przepisów dotyczących organizacji pracy
szkoły i placówki.
Stosownie do art. 57 ust. 3 ustawy, do wykonywania nadzoru, o którym mowa w ust. 1, stosuje się
odpowiednio przepisy art. 55 ust. 3 pkt 1 i 2 oraz ust. 4 - 6 (prawo wstępu do szkół i placówek, wglądu
do prowadzonej przez szkołę lub placówkę dokumentacji dotyczącej przebiegu nauczania, wychowania
i opieki oraz organizacji pracy, udziału w posiedzeniu rady pedagogicznej, po uprzednim powiadomieniu
dyrektora szkoły, wstępu w charakterze obserwatora na zajęcia dydaktyczne, wychowawcze, opiekuńcze
i inne zajęcia organizowane przez szkołę lub placówkę, przeprowadzania badań służących ocenie
efektywności działalności dydaktycznej, wychowawczej oraz opiekuńczej szkół i placówek).
W myśl przepisu art. 58 zdanie pierwsze ustawy, organ prowadzący szkołę lub placówkę, a w
zakresie działalności dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej również organ sprawujący nadzór
pedagogiczny, mogą ingerować w działalność szkoły lub placówki wyłącznie w zakresie i na zasadach
określonych w ustawie.
Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy, organ prowadzący szkołę lub placówkę odpowiada za jej
działalność. Do zadań organu prowadzącego szkołę lub placówkę należy w szczególności: 1) zapewnienie
warunków działania szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki,
wychowania i opieki; 2) zapewnienie warunków umożliwiających stosowanie specjalnej organizacji
nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży objętych kształceniem specjalnym; 3) wykonywanie remontów
obiektów szkolnych oraz zadań inwestycyjnych w tym zakresie; 4) zapewnienie obsługi administracyjnej,
w tym prawnej, obsługi finansowej, w tym w zakresie wykonywania czynności, o których mowa w art. 4
ust. 3 pkt 2-6 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 i 2255 ),
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i obsługi organizacyjnej szkoły lub placówki; 5) wyposażenie szkoły lub placówki w pomoce
dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji programów nauczania, programów wychowawczoprofilaktycznych, przeprowadzania egzaminów oraz wykonywania innych zadań statutowych; 6)
wykonywanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do dyrektora szkoły lub
placówki.

Zaś

stosownie

do

treści

art. 29 ust. 1 pkt 3 ustawy

w przypadku

szkół

i placówek

prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego zadania i kompetencje organu prowadzącego,
wykonuje odpowiednio: wójt (burmistrz, prezydent miasta), starosta, marszałek województwa (tu: Wójt
Gminy Panki).
Na podstawie analizy i wykładni powyższych przepisów wskazać trzeba, iż nie stanowią one
upoważnienia dla organu prowadzącego szkołę do podjęcia przedmiotowego zarządzenia.
Podkreślenia wymaga, że art. 7 Konstytucji RP zawiera normę zakazującą domniemywania
kompetencji organu władzy publicznej i tym samym nakazuje, by wszelkie działania tego organu były
oparte na wyraźnie określonej normie kompetencyjnej. Oznacza to, że także władcze działania organów
jednostki samorządu terytorialnego podejmowane w celu wykonania zadań powierzonych samorządowi
musi mieścić się w granicach prawa. Brak jest podstaw, aby odmiennie traktować realizowanie przez
jednostkę samorządu terytorialnego zadań oświatowych, w tym określonych ustawowo kompetencji
organu prowadzącego publiczne szkoły (por. wyrok WSA w Bydgoszczy z dnia 23 maja 2012 r., sygn.
akt II SA/Bd 268/12 i z dnia 3 października 2012 r., sygn. akt II SA/Bd 786/12 oraz WSA w Rzeszowie
z dnia 20 grudnia 2012 r. sygn. akt II SA/Rz 1145/12, publ. www.orzeczenia.nsa.gov.pl).
Wskazania wymaga, że zarówno w ustawie Prawo oświatowe, jak i rozporządzeniach
wykonawczych do niej zostały szczegółowo określone kompetencje dyrektorów szkół i placówek oraz
organów prowadzących te szkoły i placówki.
Ponadto

zgodnie

z art. 110 ust. 2 ustawy

w związku

z art. 307 ust. 2 ustawy

Przepisy

wprowadzające ustawę Prawo oświatowe arkusz organizacji szkoły i przedszkola opracowuje dyrektor
szkoły i przedszkola, uwzględniając przepisy wydane na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 3 , po zasięgnięciu
opinii zakładowych organizacji związkowych będących jednostkami organizacyjnymi organizacji
związkowych reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego albo jednostkami
organizacyjnymi

organizacji

związkowych

wchodzących

w skład

organizacji

związkowych

reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego, zrzeszających nauczycieli.
Arkusz organizacji szkoły i przedszkola zatwierdza organ prowadzący, po zasięgnięciu opinii
organu sprawującego nadzór pedagogiczny (art. 110 ust. 3).
Kwestia arkuszy organizacji poszczególnych placówek została uregulowana w rozporządzeniu
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie organizacji publicznych szkół
i publicznych przedszkoli (Dz. U. 2017 r. poz. 649). Generalnie rzecz ujmując przepisy powyższego
rozporządzenia stanowią, iż szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku
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szkolnym określa arkusz organizacji danej placówki (szkoły) opracowany przez dyrektora, który jest
jedynie zatwierdzany przez organ prowadzący. W przypadku wprowadzenia zmian do zatwierdzonego
arkusza organizacji szkoły lub przedszkola, organ prowadzący szkołę lub przedszkole zatwierdza te
zmiany w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania zgodnie z procedurą określoną w § 17 ww.
rozporządzenia.
Biorąc powyższe pod uwagę, kwestionowane zarządzenie wydane przez Wójta Gminy Panki,
w sposób

niedopuszczalny

i pozbawiony

podstawy

prawnej

wkracza

w zakres

kompetencji

i odpowiedzialności innych podmiotów, wpływając na treść aktów wewnętrznych dotyczących
organizacji podległych placówek (arkuszy organizacji).
Niezależnie
w pkt 2 zarządzenia

od

powyższego

nakazująca

zastrzeżenia

"organizowanie

organu
zajęć

nadzoru
wychowania

budzi

regulacja

fizycznego

zawarta
w grupach

międzyklasowych w klasach 6 i 7, w których łącznie jest 52 uczniów, co uczyni dwie grupy po
26 uczniów". W ocenie organu nadzoru nie tylko brak jest upoważnienia do wydania regulacji
o przedmiotowej treści, ale jednocześnie powyższe stanowi wkroczenie w kompetencje Dyrektora
Zespołu Szkół w Pankach. Z tej samej przyczyny za niezgodną z prawem należy uznać regulację zawartą
w pkt 3 zarządzenia nakazująca "ograniczanie liczby zajęć świetlicowych o 20 godz. w miejsce zajęć
świetlicowych proszę o zwiększenie liczby kół zainteresowań, (...)."
Zdaniem organu nadzoru dyrektor szkoły ma wyłączne prawo do decydowania o zapewnieniu
zajęć świetlicowych dla uczniów jak również o podziale na grupy przy organizowaniu zajęć wychowania
fizycznego. W tym zakresie dyrektor jest związany jedynie postanowieniami rozporządzeń Ministra
Edukacji Narodowej: z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych
szkół (Dz. U. z 2017 poz. 703) oraz z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie organizacji publicznych szkół
i przedszkoli.
Jednocześnie organ nadzoru podkreśla, że pismem Nr SG.4400.2.2017.EW z dnia 23 października
2017 r. Wójt Gminy Panki złożył wyjaśnienia do wszczętego postępowania nadzorczego, podnosząc
m.in., że pismo skierowane do dyrektora szkoły nie jest zarządzeniem i nie zawiera wytycznych Wójta
Gminy Panki, a jedynie wskazówki Wójta Gminy Panki do arkusza organizacji szkoły na rok szkolny
2017/2018, które stanowiły uwagi do Arkusza organizacji Szkoły Podstawowej w Pankach na rok
szkolny 2017/2018, które zostały wykazane w Opinii Kuratora Oświaty w Katowicach i następnie
przedmiotowym pismem zostały przekazane dyrektorowi szkoły.
Po wnikliwej analizie dokumentu Nr SG.4424.9.2017 z dnia 24.05.2017 r. dotyczącego zmian
w arkuszu organizacji Szkoły Podstawowej w Pankach na rok szkolny 2017/2018 organ nadzoru doszedł
do przekonania, że - wbrew temu co twierdzi Gmina w treści złożonych wyjaśnień - dokument ten
nie zawiera wyłącznie treści wytycznych Kuratorium Oświaty, ale wprost określa wytyczne dla dyrektora
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szkoły w Pankach w zakresie dotyczącym organizacji lekcji wychowania fizycznego oraz prowadzenia
zajęć świetlicowych.
W oparciu o powyżej wywiedzione stanowisko organu nadzoru, wyjaśnienia Wójta Gminy Panki
nie mogły zostać uwzględnione. W tym miejscu wskazania wymaga, iż jak słusznie podkreślono
w orzecznictwie sądowoadministracyjnym czym innym jest sprawowanie nadzoru, czy też zatwierdzenie
konkretnych działań (w tym arkuszy organizacji danej placówki), które zazwyczaj jest czynnością
następczą, a czym innym próba uprzedniego narzucenia dyrektorom placówek konkretnych rozwiązań
i związania ich wytycznymi - nieznajdującymi oparcia w przepisach prawa (por. wyrok WSA
w Bydgoszczy z dnia 3 października 2012 r. , sygn. akt II SA/Bd 786/12, CBOSA).
Biorąc powyższe pod uwagę, należy uznać, iż zarządzenie Wójta Gminy Panki Nr
SG.4424.9.2017 z dnia 24.05.2017 r. zawierającego wytyczne dotyczące zmian w arkuszu organizacji
Szkoły Podstawowej w Pankach na rok szkolny 2017/2018 w sposób istotny narusza prawo. Zatem
stwierdzenie nieważności przedmiotowego zarządzenia jest konieczne i w pełni uzasadnione.
Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Gliwicach, za pośrednictwem Wojewody Śląskiego, w terminie 30 dni licząc od dnia doręczenia
rozstrzygnięcia.
Stwierdzenie nieważności uchwały, zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym,
wstrzymuje jej wykonanie z mocy prawa, z dniem doręczenia rozstrzygnięcia nadzorczego.

z up. Wojewody Śląskiego
Zastępca Dyrektora Wydziału Nadzoru Prawnego
Iwona Andruszkiewicz
Otrzymują:
1. Rada Gminy Panki,
2. a/a.
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