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Miasta Zgierza 
W Y D Z I A Ł O R G A N I Z A C Y J N Y 

Biuro Rady Miasta Zgierza Bohdan Bc^czak Pan Idzi Antczak 

Radny Rady Miasta Zgierza Wpłynęło dnia :. 

Odpowiadając na Pana interpelację z dnia 27 sierpnia 2015 roku pragnę zwrócić 

uwagę na Pana wyjątkową troskę związaną z wsłuchiwaniem się w głos mieszkańców 

naszego miasta. Odnosząc się do pytania dotyczącego wszczęcia postępowania w zakresie 

legalności Zarządzenia Prezydenta Miasta Zgierza Rn. 240/VII/2015 pragnę wyjaśnić, iż 

Wojewoda w rutynowych działaniach ma obowiązek wszcząć przedmiotowe postępowania, 

jeśli dotyczą one zarządzeń odwołania dyrektora ze stanowiska w trybie art. 38 Ustawy o 

Systemie Oświaty. Ponadto Wojewoda prosi o wyjaśnienie wątpliwości proceduralnych w 

tym trybu zasięgnięcia opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny. 

Odnosząc się do Pana wątpliwości dotyczących zastosowania trybu art. 38 Ustawy o 

Systemie Oświaty pragnę powiadomić, iż organ prowadzący na podstawie obowiązującego 

prawa ma możliwość podjęcia obiektywnej oceny i wydania suwerennej decyzji związanej z 

odwołaniem dyrektora. Uzasadnieniem takiej oceny prawnej zaistniałej sytuacji jest szereg 

orzeczeń: 

Np. wyrok NSA w Warszawie z dn. 26 lipca 2012 r.- I OSK 724/12, wyrok WSA w Poznaniu z 

dn. 14 marca 2012r.- IV SA/Po 1047/11, wyrok NSA w Warszawie z dn. 13 marca 2012r.- I 

OSK 2408/11. 

Najbardziej dobitnie na ten temat wypowiedział się NSA w Warszawie z dn. 9 

kwietnia 2013r. Szczególne przypadki, o jakich mowa w przepisie art. 38 ust. 1 pkt. 2 uso, to 

nie takie, które w subiektywnym odczuciu organu prowadzącego są szczególne tylko takie, 

które obiektywnie powodują destabilizację pod względem dydaktycznym, wychowawczym 

czy oświatowym jednostki oświatowej kierowanej przez nauczyciela, a jedyną możliwością 

zapobiegnięcia takiej sytuacji jest odwołanie dyrektora w trakcie roku szkolnego. 

Niezbędnym jest w takich sytuacjach, aby organ prowadzący przed wydaniem zarządzenia w 

trybie art. 38 ust. 1 pkt. 2 uso rozważył w sposób szczególny dobro podopiecznych 

kierowanej jednostki oświatowej i mając na względzie ocenił, czy zachodzi szczególny 

przypadek bez wypowiedzenia. Zwłaszcza, że zarówno orzecznictwo sadów jak i doktryna 
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wskazują na to, że do tych „szczególnie uzasadnionych przypadków w rozumieniu art. 38 ust. 

2 pkt. 2 u.s.o. mogą należeć okoliczności zewnętrzne - niezależne nawet od woli 

odwoływanego dyrektora (WSA w Bydgoszczy z dn. 26 XI 2013 r. II SA/BD 1006/13). 

Odnośnie Pana pytania dotyczącego naruszenia obowiązków dyrektora szkoły 

informuję, że zakres obowiązków i odpowiedzialności dyrektora szkoły wynikają art. 39 

Ustawy o Systemie Oświaty, art. 7 Karty Nauczyciela oraz innych rozporządzeń 

wykonawczych. Niewątpliwie mając na uwadze zakres tych obowiązków istotne jest aby 

dyrektor szkoły tworzył właściwe warunki do realizacji zadań dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych, kształtował właściwą atmosferę pracy w szkole, warunki 

pracy i stosunki pracownicze. Powinien on również współdziałać z organem prowadzącym w 

zakresie, który tego wymaga. 

Odpowiadając na Pana pytanie konkluduję iż Organ prowadzący chętnie dokonałby 

oceny pracy dyrektora aby rozwiać wątpliwości Pana dręczące ale nie mógł tego uczynić 

podczas przebywania dyrektora na urlopie dla poratowania zdrowia. Organ prowadzący 

opiera się, więc na podstawie zgromadzonej dokumentacji między innymi korespondencji z 

Kuratorium Oświaty w Łodzi, zaleceń pokontrolnych, zaleceń inspektora Państwowej 

Inspekcji Pracy wnoszącego o podjęcie działań zmierzających do wyeliminowania w szkole 

zachowań mogących powodować stosowanie wobec pracowników mobbingu, notatek 

służbowych naczelnika Wydziału Oświaty Pani Iwony Olszewskiej Nowak, notatek 

służbowych ze spotkań z Radą Pedagogiczną szkoły, pisemne oświadczenia pracowników, 

notatek służbowych z zachowania dyrektora przebywającego na urlopie dla poratowania 

zdrowia z wizyt składanych w szkole, kontrole wewnętrzne audytora, petycje oraz Uchwały 

Rady Pedagogicznej Gimnazjum nr 2. 

Rada Pedagogiczna wnosząc do organu prowadzącego o odwołanie dyrektora z 

powodu braku możliwości dalszej współpracy posługuje się analogicznymi argumentami, 

jakimi Pani Tomczak uzasadniała odwołanie wicedyrektorów szkoły z akceptacją takiego 

uzasadnienia za legalne i uzasadnione przez byłe władze miasta. 

Kuriozalne jest podnoszenie przez Pana argumentów, iż dla zabezpieczenia osiągania 

celów funkcjonowania szkoły potrzebny jest dialog oparty na doniesieniach do prokuratury 

prowadzony między innymi przez dyrektora wobec prawomocnych działań rady 

pedagogicznej. Potwierdza to, wobec jakich wyzwań stanął organ prowadzący i jak ważne 



było podjęcie działań przerywających ten negatywny proces. Art. 304. KPK obowiązek 

zawiadomienia o przestępstwie, na który Pan się powołuje brzmi: 

„§ 1. Każdy dowiedziawszy się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu ma społeczny 

obowiązek zawiadomić o tym prokuratora lub Policję." Jest to rzeczywiście decyzja 

odpowiedzialna i trudna szczególnie, jeśli dotyczy osób, z którymi się współpracuje. Dlatego 

organ prowadzący nie dopuścił myśli, iż mogło dojść do świadomego wprowadzania w błąd 

organów ścigania a jedynie mieliśmy do czynienia ze zwykłą nieznajomością przez Panią 

Tomczak procedur prawnych obowiązujących w szkole a resztą sygnowanych jej własną 

pieczątką imienną. 

Odpowiadając na kolejne pytanie stwierdzam, iż znane są mi decyzje prokuratury w 

sprawie zgłoszonej w imieniu Miasta przez zastępcę Prezydenta. Liczę ponadto na to, iż 

podzieli się Pan, jeśli posiada taką wiedzą, jakie są wyniki rozstrzygnięć prokuratury w 

sprawie zawiadomień do prokuratury złożonych przez Panią Tomczak, na które powołuje się 

Pan w swojej interpelacji. Mam również nadzieję, iż jako samorządowiec z wieloletnim 

doświadczeniem kierujący się poczuciem obowiązku społecznego będzie Pan wsłuchiwał się 

w argumentację zarówno Pani Anny Tomczak jak i pozostałych organów Gimnazjum nr 2 

w Zgierzu z Oddziałami Dwujęzycznymi. 

Z poważaniem 


