
 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR PN.4131.195.2018 

WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO 

z dnia 8 maja 2018 r. 

 Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., 

poz. 1875 z późn. zm.) stwierdzam nieważność  §3 do uchwały Nr XXXI/269/18 Rady Gminy Małdyty z dnia 

29 marca 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru 

godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w placówkach oświatowych na terenie 

Gminy Małdyty. 

Uzasadnienie  

Uchwałą, o której mowa na wstępie, Rada Gminy Małdyty, powołując się na art. 42 ust. 6 i 7 pkt 2 ustawy 

z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r., poz. 1189 ze zm.), określiła zasady udzielania 

i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych 

i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach (zespołach szkół), 

przedszkolach i placówkach oświatowych na terenie Gminy Małdyty. 

Zgodnie art. 42 ust. 6 ustawy Karta Nauczyciela, dyrektorowi i wicedyrektorowi szkoły oraz 

nauczycielowi pełniącemu inne stanowisko kierownicze w szkole, a także nauczycielowi, który obowiązki 

kierownicze pełni w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze, obniża się 

tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć w zależności od wielkości i typu szkoły oraz warunków pracy 

lub zwalnia się ich od obowiązku realizacji zajęć, o których mowa w ust. 3. Natomiast 

w art. 42 ust. 7 pkt 2 ww. ustawy ustawodawca zawarł upoważnienie dla organu prowadzącego szkołę do 

określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek, o których mowa w ust. 6, oraz przyznania zwolnienia od 

obowiązku realizacji zajęć, o których mowa w ust. 3. 

W § 3 przedmiotowej uchwały, Rada przewidziała, iż jeżeli warunki funkcjonowania szkoły powodują 

znaczne zwiększenie zadań dyrektora, wicedyrektora szkoły, organ prowadzący może zwolnić te osoby od 

obowiązku realizacji tygodniowego, obowiązkowego wymiaru zajęć, określonego w art. 42 ust. 3 Karty 

nauczyciela. 

Tymczasem z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.)   

wynika, iż pod pojęciem organu prowadzącego szkołę lub placówkę - należy rozumieć ministra, jednostkę 

samorządu terytorialnego, inne osoby prawne i fizyczne (art. 4 pkt 16). 

Z powyższego wynika, iż Rada nadała nieokreślonemu podmiotowi, jednemu z wyżej wskazanych, 

kompetencję do przyznania dyrektorowi i wicedyrektorowi szkoły - zwolnienia od obowiązku realizacji 

tygodniowego wymiaru godzin zajęć. 

W ocenie organu nadzoru, regulacja zawarta w § 3 uchwały stanowi nieprawidłowe wypełnienie delegacji 

z art. 42 ust. 7 pkt 2 ustawy. 

Według art. 91d pkt 1 ustawy, zadania i kompetencje określone w art. 42 ust. 7 (w tym przyznanie 

zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 3 ustawy Karty Nauczyciela) tej 

ustawy, wykonuje rada gminy. Wobec czego, każda zmiana ustalonego rozmiaru obniżki tygodniowego 
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wymiaru godzin zajęć, w tym zwolnienie dyrektora z obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin 

zajęć, wymaga podjęcia uchwały w tym przedmiocie, w formie aktu prawa miejscowego. 

Mając na uwadze, iż w ustawie Karta Nauczyciela wyraźnie określono podmiot uprawniony do dokonania 

zwolnienia osób zajmujących stanowiska kierownicze od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych  i opiekuńczych oraz brak możliwości przekazania tej 

kompetencji innemu organowi gminy, za niedopuszczalne należy uznać zamieszczanie tego typu postanowień 

w uchwale, podejmowanej na podstawie art. 42 ust. 7 pkt 2 ustawy Karta Nauczyciela. 

W tym stanie rzeczy, postanowiono jak na wstępie. 

Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 

w Olsztynie za pośrednictwem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w terminie trzydziestu dni od daty jego 

otrzymania. 

  

 

Wojewoda Warmińsko-Mazurski 

Artur Chojecki 
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