
 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR KN-I.4131.1.144.2020.7 

WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 13 marca 20202 roku 

 

Na podstawie podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) 

orzekam 

nieważność § 8 ust. 4 uchwały XVIII/114/2020 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 12 lutego 2020 r. 

w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i przedszkola, dla których organem prowadzącym 

jest Gmina Chrzypsko Wielkie – ze względu na istotne naruszenie prawa. 

Uzasadnienie 

Uchwała Rady Gminy Chrzypsko Wielkie nr XVIII/114/2020 w sprawie regulaminu wynagradzania 

nauczycieli szkół i przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chrzypsko Wielkie (zwana 

dalej „uchwałą”) została podjęta na sesji w dniu 12 lutego 2020 r. 

Jako podstawę prawną uchwały powołano: art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. 

Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215). 

Uchwała została doręczona Wojewodzie Wielkopolskiemu w dniu  12 lutego 2020 r. 

Dokonując oceny zgodności z prawem przedmiotowej uchwały organ nadzoru stwierdził co 

następuje. 

Zgodnie z zasadą wyrażoną w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. 

(Dz. U. Nr 78, poz. 483 ze zm.), organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa. Poprzez 

działanie na podstawie i w granicach prawa w zakresie podejmowania uchwał przez organy jednostek 

samorządu terytorialnego rozumieć należy działanie zgodne z przepisami regulującymi podstawy prawne 

podejmowania uchwał; przepisami prawa ustrojowego; przepisami prawa materialnego oraz zgodne 

z przepisami regulującymi procedurę podejmowania uchwał (por. wyrok Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Łodzi z dnia 21 stycznia 2009 r. sygn. akt III SA/Łd 564/08). Organ nadzoru wskazuje, 

iż zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215): 

„Wynagrodzenie nauczycieli, z zastrzeżeniem art. 32, składa się z: 1) wynagrodzenia zasadniczego; 

2) dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, w tym z tytułu sprawowania funkcji wychowawcy 

klasy, oraz za warunki pracy; 3) wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw; 
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4) nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, z wyłączeniem świadczeń z zakładowego 

funduszu świadczeń socjalnych, świadczenia, o którym mowa w art. 53a, i dodatku, o którym mowa w art. 54 

ust. 5”. Stosownie do art. 30 ust. 6 Karty Nauczyciela: „Organ prowadzący szkołę będący jednostką samorządu 

terytorialnego, uwzględniając przewidywaną strukturę zatrudnienia, określa dla nauczycieli poszczególnych 

stopni awansu zawodowego, w drodze regulaminu: 1) wysokość stawek dodatków o których mowa w ust. 1 

pkt 2, oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków, z zastrzeżeniem art. 33-34a, 2) szczegółowe 

warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, 

z zastrzeżeniem art. 35 ust. 3, 3) wysokość i warunki wypłacania składników wynagrodzenia, o których mowa 

w ust. 1 pkt. 4, o ile nie zostały one określone w ustawie lub w odrębnych przepisach - w taki sposób, aby 

średnie wynagrodzenia nauczycieli, składające się ze składników, o których mowa w ust. 1, odpowiadały 

na obszarze działania danej jednostki samorządu terytorialnego co najmniej średnim wynagrodzeniom 

nauczycieli, o których mowa w ust. 3”.  

Organ nadzoru wskazuje, iż udzielona radzie gminy norma kompetencyjna ma dość szeroki zakres. Nie 

oznacza to jednak dowolności w zakresie ustalania warunków przyznawania dodatków i innych składników 

wynagrodzenia. Zgodnie bowiem z art. 7 Konstytucji RP: „Organy władzy publicznej działają na podstawie 

i w granicach prawa”. Zatem każda norma kompetencyjna musi być realizowana zarówno w pełni, jak 

i w sposób nienaruszający innych przepisów ustawy. Zakres upoważnienia musi być zawsze ustalany przez 

pryzmat zasad demokratycznego państwa prawnego, działania na podstawie i w granicach prawa oraz innych 

przepisów regulujących daną dziedzinę. 

W § 8 ust. 4 regulaminu zapisano: „Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przysługuje za 

godziny faktycznie zrealizowane”.  

Organ nadzoru zwraca uwagę, że w zakresie interpretacji delegacji ustawowej określonej w art. 30 ust. 6 

pkt 2 Karty Nauczyciela istnieje utrwalone stanowisko sądów administracyjnych, z którego należy wywieść, że 

upoważnienie do ustalenia szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny 

ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw traktować należy zgodnie z literalnym brzmieniem art. 30 

ust. 6 pkt 2 Karty Nauczyciela. Jak wskazał WSA we Wrocławiu w wyroku z dnia 17 września 2008 r., sygn. 

akt IV SA/Wr 281/08: „Wojewódzki Sąd Administracyjny w składzie orzekającym w niniejszej sprawie 

w pełni aprobuje dokonaną przez tutejszy sąd w wyr. z dnia 26.04.2006 r. sygn. akt IV SA/Wr 274/05 

wykładnię przepisu art. 30 ust. 6 pkt 2 Karty Nauczyciela, zgodnie z którą przepis ten upoważnia organ 

prowadzący szkołę do ustalenia w ramach regulaminu jedynie szczegółowych warunków obliczania 

i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw. Mieści się tu tylko 

delegacja do ustalenia warunków wypłacania (wydawania) należnych kwot, a nie upoważnienie 

do decydowania, kiedy nauczyciel zachowuje lub traci prawo do wynagrodzenia za godziny 

ponadwymiarowe”. 

W uzasadnieniu wyroku WSA w Olsztynie z dnia 24 czerwca 2008 r., sygn. akt II SA/Ol 329/08 

stwierdzono: „W ramach regulaminu ustala się jedynie szczegółowe warunki obliczania i wypłacania 

wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw. W porównaniu bowiem ze 

sformułowaniem zawartym w art. 30 ust. 6 pkt 1 Karty Nauczyciela, gdzie jest mowa o szczegółowych 

warunkach przyznawania dodatków do wynagrodzenia, wyraźne jest zróżnicowanie przyznanych organowi 

prowadzącemu kompetencji. Przyznanie dodatku polega na udzieleniu dodatku, wyrażeniu zgody na jego 

wypłacenie. Ustawodawca posługuje się wyraźnie dwoma sformułowaniami: »warunki przyznawania« oraz 
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»warunki obliczania i wypłacania«. Racjonalność rozwiązania przyjętego przez ustawodawcę nie pozwala 

utożsamiać »warunków przyznawania« z »warunkami wypłacania«. Zatem do organu prowadzącego należy 

wyłącznie ustalenie jakie są warunki obliczania i wypłacania (wydawania) wynagrodzenia za godziny 

ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw. W normie kompetencyjnej nie mieści się natomiast 

upoważnienie do decydowania w jakich przypadkach nauczyciel zachowuje lub traci prawo do wynagrodzenia 

za godziny ponadwymiarowe niezrealizowane, są to bowiem warunki przyznawania (zachowania prawa do) 

wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe faktycznie niezrealizowane”. 

Wobec powyższego należało orzec jak w sentencji. 

 

 

Wojewoda Wielkopolski 

(-) Łukasz Mikołajczyk 

(dokument podpisany elektronicznie) 

Pouczenie 

1. Stwierdzenie nieważności uchwały, zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym, wstrzymuje jej wykonanie z mocy prawa, z dniem doręczenia rozstrzygnięcia 

nadzorczego. 

2. Niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze może być zaskarżone do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Poznaniu z powodu niezgodności z prawem w terminie 30 dni od daty jego doręczenia, 

za pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiego. 

 

 

Otrzymują: 

Rada Gminy Chrzypsko Wielkie 

Wójt Gminy Chrzypsko Wielkie 
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