
 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR NK-II.4131.104.2019.AKR 

WOJEWODY PODLASKIEGO 

z dnia 2 sierpnia 2019 r. 

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506), 

stwierdzam nieważność 

L.p. 5 w § 1 uchwały Nr VI/43/2019 Rady Gminy Nurzec-Stacja z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie 

określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych 
w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, zatrudnionych w Zespole Szkolno-

Przedszkolnym w Nurcu-Stacji prowadzonym przez Gminę Nurzec-Stacja. 

Uzasadnienie 

W dniu 27 czerwca 2019 r. Rada Gminy Nurzec-Stacja podjęła uchwałę Nr VI/43/2019 w sprawie 

określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych 

w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, zatrudnionych w Zespole Szkolno-

Przedszkolnym w Nurcu-Stacji prowadzonym przez Gminę Nurzec-Stacja. 

Przedmiotowa uchwała wpłynęła do organu nadzoru w dniu 3 lipca 2019 r. i z urzędu poddana została 

kontroli legalności. Analiza aktu wykazała, iż część postanowień uchwały podjęta została z naruszeniem 

prawa, w związku z powyższym organ nadzoru w dniu 31 lipca 2019 r. wszczął postępowanie nadzorcze. 

Zgodnie z art. 42 ust. 7 pkt 3 lit. b ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 967 z późn. zm.), zwanej dalej „Kartą Nauczyciela”, organ prowadzący szkołę lub placówkę określa 

tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów 

pedagogicznych, doradców zawodowych, z wyjątkiem nauczycieli zatrudnionych w poradniach 
psychologiczno-pedagogicznych, z tym że wymiar ten nie może przekraczać 22 godzin. 

Mając powyższe na uwadze, należy stwierdzić, że organ prowadzący posiada upoważnienie ustawowe 

do określania w drodze uchwały tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć wyłącznie dla 
stanowisk enumeratywnie wymienionych w art. 42 ust. 7 pkt 3 lit. b Karty Nauczyciela. 

Tymczasem Rada Gminy Nurzec-Stacja w § 1 L.p. 5 analizowanej uchwały określiła tygodniowy 

obowiązkowy wymiar godzin zajęć tzw. nauczyciela wspomagającego w wymiarze 22 godzin, co stanowi 
przekroczenie upoważnienia wynikającego z art. 42 ust. 7 pkt 3 lit. b Karty Nauczyciela. 

Należy jednocześnie wskazać, że tygodniowa liczba godzin obowiązkowego wymiaru zajęć 

tzw. „nauczycieli wspomagających”, tj. nauczycieli posiadających kwalifikacje z zakresu pedagogiki 

specjalnej zatrudnianych dodatkowo w celu współorganizowania kształcenia integracyjnego oraz 
współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz 

zagrożonych niedostosowaniem społecznym, została określona przez ustawodawcę 

w art. 42 ust. 3 w pkt 12 tabeli Karty Nauczyciela i wynosi 20 godzin. 

Nie ulega wątpliwości, że akty prawa miejscowego, będące źródłem powszechnie obowiązującego prawa 

na obszarze działania organów, które je ustanowiły (art. 87 ust. 2 Konstytucji RP), mogą być stanowione 
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wyłącznie na podstawie i w granicach upoważnienia zawartego w ustawie, która określa też zasady i tryb 

wydawania tych aktów (art. 94 Konstytucji RP). Regulacja zawarta w uchwale wykraczająca poza 

upoważnienie zawarte w ustawie (art. 42 ust. 7 pkt 3 lit. b Karty Nauczyciela) narusza zarówno normę 
upoważniającą, jak i w konsekwencji konstytucyjną zasadę praworządności (art. 7 Konstytucji RP). 

Oceniając powyższe, zachodzi konieczność wyeliminowania z obrotu prawnego L.p. 5 w § 1 uchwały 

Nr VI/43/2019 Rady Gminy Nurzec-Stacja z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 

26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, zatrudnionych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Nurcu-Stacji 

prowadzonym przez Gminę Nurzec-Stacja. 

Od niniejszego rozstrzygnięcia przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 
w Białymstoku za pośrednictwem Wojewody Podlaskiego w terminie 30 dni od dnia jego doręczenia. 

z up. Wojewody Podlaskiego 

Dyrektor Wydziału Nadzoru i Kontroli 

Zofia Silwonik 
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