Katowice, 14 lipca 2017 r.

WOJEWODA ŚLĄSKI
NR NPII.4131.1.381.2017
ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE

Na podstawie art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst
jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 814 ze zm.)
stwierdzam nieważność
uchwały

Nr 612/CIX/2017

Zarządu

Powiatu

w Lublińcu

z dnia

23 maja

2017 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora
Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Konrada Mańki z siedzibą w Lublińcu, przy ul. P.
Stalmacha 90, dalej jako „uchwała” - w całości, jako sprzecznej art. 36a ust. 6 pkt 1a ustawy z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 ze zm.), dalej jako
„ustawa”.
Uzasadnienie
W dniu 23 maja 2017 r. Zarząd Powiatu w Lublińcu podjął uchwałę Nr 612/CIX/2017
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora
Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Konrada Mańki z siedzibą w Lublińcu, przy ul. P.
Stalmacha 90. W podstawie prawnej uchwały powołano przepisy art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 32 ust. 1,
art. 48 ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym, art. 5c pkt 2, art. 36a ust. 6, 7, 8 ustawy oraz §
2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu
na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej
(Dz. U. z 2010 r., Nr 60, poz. 373 ze zm.).
Wskazana uchwała została doręczona organowi nadzoru w dniu 14 czerwca 2017 r.
W toku postępowania nadzorczego organ nadzoru uznał, iż przedmiotowa uchwała jest niezgodna
z prawem.
Zgodnie z art. 36a ust. 1 ustawy, stanowisko dyrektora szkoły lub placówki powierza organ
prowadzący szkołę lub placówkę. Natomiast stosownie do art. 36a ust. 2 zd. 1 ustawy, kandydata na
stanowisko dyrektora szkoły lub placówki wyłania się w drodze konkursu. Nadto, jak wynika z treści
art. 36a ust. 6 ustawy, w celu przeprowadzenia konkursu organ prowadzący szkołę lub placówkę
powołuje komisję konkursową w składzie:
1) po trzech przedstawicieli:
a) organu prowadzącego szkołę lub placówkę,
b) organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
2) po dwóch przedstawicieli:
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a) rady pedagogicznej,
b) rady rodziców,
3) po

jednym

przedstawicielu

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, przy czym przedstawiciel ten nie może być zatrudniony
w szkole lub placówce, której konkurs dotyczy
- z zastrzeżeniem ust. 7, zgodnie z którym łączna liczba przedstawicieli organów, o których mowa
w ust. 6 pkt 1, nie może być mniejsza niż łączna liczba przedstawicieli, o których mowa w ust. 6 pkt 2 i 3.
Jeżeli w składzie komisji konkursowej łączna liczba przedstawicieli organów, o których mowa
w ust. 6 pkt 1, byłaby mniejsza niż łączna liczba przedstawicieli, o których mowa w ust. 6 pkt 2 i 3, liczbę
przedstawicieli tych organów zwiększa się proporcjonalnie, tak aby ich łączna liczba nie była mniejsza
niż łączna liczba przedstawicieli, o których mowa w ust. 6 pkt 2 i 3 (art. 36a ust. 8 ustawy).
Zadania

i kompetencje

organu

prowadzącego,

określone

w art. 36a

ust. 1 i 6

ustawy,

w przypadku szkół i placówek prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego wykonuje
odpowiednio: wójt (burmistrz, prezydent miasta), zarząd powiatu, zarząd województwa (art. 5c
pkt 2 ustawy).
Organ nadzoru podkreśla, iż ustawodawca uregulował skład komisji w ten sposób, że wyraźnie
wskazał, iż w jej skład wchodzą „przedstawiciele organu prowadzącego szkołę lub placówkę”, a nie
osoby piastujące funkcję tego organu. Obowiązujące w przedmiotowym zakresie przepisy nakładają na
Zarząd Powiatu w Lublińcu, jako na organ prowadzący szkołę lub placówkę obowiązek powołania
komisji konkursowej składającej się m.in. z przedstawicieli organu prowadzącego. Należy mieć na
uwadze, iż pojęcie "piastun organu" nie jest tożsame z pojęciem "przedstawiciel" tego organu.
Przedstawicielem organu będzie osoba, która zostanie upoważniona przez piastuna organu do załatwiania
(prowadzenia) określonego rodzaju spraw w jego imieniu i na jego rzecz. Stosując przepis art. 36a ust. 6
ustawy Zarząd Powiatu, jako organ prowadzący Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy, zachowuje
wpływ na wybór kandydata na stanowisko dyrektora szkoły poprzez swoich przedstawicieli. Za pomocą
tej regulacji ustawodawca chciał uniknąć sytuacji, w której piastun organu prowadzącego ww. Ośrodek
jako członek komisji konkursowej, stał się ,,sędzią we własnej sprawie" mając dodatkowo kompetencję
do zatwierdzenia konkursu albo jego unieważnienia (zob. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego
w Warszawie z dnia 14 maja 2013 r., sygn. akt I OSK 324/13, publ. Centralna Baza Orzeczeń Sądów
Administracyjnych).
Tymczasem,

skład

ww.

Komisji

Konkursowej

został

powołany

w sposób

sprzeczny

z powołanym wyżej przepisem art. 36a ust. 6 pkt 1a ustawy. W treści § 1 pkt 1 uchwały wskazano, iż
w skład Komisji Konkursowej do przeprowadzenia
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Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Konrada Mańki z siedzibą w Lublińcu, przy ul. P. Stalmacha
90, powołuje się pięciu przedstawicieli organu prowadzącego szkołę: Joachim Smyła, Tadeusz Konina,
Sylwia Fronczek, Jerzy Cyrulik, Anita Naczyńska. Zdaniem organu nadzoru, Zarząd Powiatu w Lublińcu
powołując w skład ww. Komisji Konkursowej - Joachima Smyłę oraz Tadeusza Koninę, istotnie naruszył
przepis art. 36a ust. 6 pkt 1a ustawy. Wskazane powyżej osoby piastują funkcje w Zarządzie Powiatu
w Lublińcu tj. Joachim Smyła jest Przewodniczącym Zarządu Powiatu (Starostą), a Tadeusz Konina –
Członkiem Zarządu Powiatu (Wicestarostą).
Konkludując, w ocenie organu nadzoru, Zarząd Powiatu w Lublińcu nie mógł powołać w skład
ww. Komisji osób piastujących funkcję członków tego organu, lecz wyłącznie przedstawicieli organu
prowadzącego szkołę lub placówkę.
Jednocześnie wskazania wymaga, iż zgodnie z § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub
publicznej placówki oraz trybu prac komisji konkursowej organ prowadzący publiczne przedszkole,
publiczną szkołę lub publiczną placówkę wyznacza przewodniczącego komisji konkursowej (…), który
kieruje jej pracami. Do wyłącznych kompetencji organu prowadzącego należy również zatwierdzenie
konkursu albo unieważnienie konkursu i zarządzenie ponownego jego przeprowadzenia, w przypadku
stwierdzenia nieprawidłowości, o których mowa w § 8 ust. 2 rozporządzenia. Wobec powyższego
niedopuszczalne jest, by organ prowadzący (tu: członkowie organu) występował w dwojakiej roli tj.
najpierw członka komisji konkursowej przeprowadzajacej konkurs, a następnie jako organ kontrolujący
pracę tej komisji. Mimo że oba te organy mają charakter kolegialny udział konkretnej osoby
równocześnie w pracach komisji i Zarządu Powiatu jest, zdaniem organu nadzoru, niedopuszczalny.
Należy wskazać, iż powyższe stanowisko organu nadzoru jest spójne z orzecznictwem sądów
administracyjnych. Zgodnie bowiem z uzasadnieniem wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Gliwicach z dnia 6 kwietnia 2016 r. (sygn. akt IV SA/Gl 118/16, publ. Centralna Baza Orzeczeń Sądów
Administracyjnych) " (...) prawidłowa wykładnia treści art. 36a ust. 6 ustawy o systemie oświaty
nakazuje przyjąć, iż podmiot stworzony w celu przeprowadzenia konkursu, o którym mowa
w art. 36 ust. 6 ustawy o systemie oświaty (komisja konkursowa), musi być podmiotem niezależnym od
organu prowadzącego szkołę lub placówkę, której dyrektora wybiera się w tym konkursie. Organ
nie może zatem powołać w skład tego podmiotu samego siebie, co odnosi się zarówno do organu
jednoosobowego jak i organu kolegialnego. (…) Wojewódzki Sąd Administracyjny podziela zatem
stanowisko organu nadzoru co do tego, że nie tylko celowościowa ale także prokonstytucyjna wykładnia
analizowanego przepisu potwierdza słuszność poglądu o niedopuszczalność udziału w postępowaniu
konkursowym osoby piastującej funkcję organu prowadzącego szkołę czy to kolegialnego czy
jednoosobowego. Gwarantowana w państwie prawa zasada bezstronności każdego z działających w nim
organów wymaga rozłączności funkcji organu prowadzącego placówkę i członka komisji konkursowej
w rozumieniu art. 36 ust. 6 pkt 1 ustawy o systemie oświaty oraz § 2 i § 8 ust. 2 rozporządzenia Ministra
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Edukacji Narodowej z 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora
publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej."
Dodatkowo, należy zasygnalizować, iż zgodnie z uzasadnieniem wyroku Naczelnego Sądu
Administracyjnego w Warszawie z dnia 26 maja 2015 r. (sygn. akt I OSK 369/15, publ. Centralna Baza
Orzeczeń Sądów Administracyjnych) "Naruszenie art. 36a ust. 6 pkt 1 ustawy uchwałą Zarządu Powiatu
należy uznać za istotne. Skoro bowiem wadliwe jest powołanie do składu komisji konkursowej jako
przedstawicieli organu prowadzącego szkołę członków tego organu oznacza to, że skład całej komisji jest
nieprawidłowy. Zgodnie z art. 36a ust. 6 ustawy w skład komisji wchodzą też przedstawiciele organu
prowadzącego szkołę, zaś powołanie członków tego organu do składu oznacza, że przedstawicieli organu
nie powołano w liczbie wymaganej pkt 1. Komisja w składzie niepełnym nie mogła zatem działać
skutecznie."
Nadto, organ nadzoru podkreśla, iż pismem z dnia 10 lipca 2017 r. Starosta Lubliniecki złożył
wyjaśnienia do wszczętego postępowania nadzorczego, podnosząc m.in., że " nie można utożsamiać
organu z członkiem tego organu, a co za tym idzie członek zarządu powiatu mógł zostać wyznaczony do
składu komisji konkursowej. Należy wskazać ponadto, że żadne przepisy nie zabraniają członkom zarządu
powiatu uczestniczenia w pracach komisji. Fakt, że w pracach komisji konkursowej brali udział
członkowie zarządu powiatu nie ma również wpływu na bezstronność i obiektywizm prac komisji
konkursowej." W powyżej wskazanym piśmie Starosta również powołał się na orzecznictwo sądów
administracyjnych. Odnosząc się do pierwszego ze wskazanych orzeczeń, tj. wyroku Wojewódzkiego
Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 12 sierpnia 2014 r., sygn. akt IC SA/Gl 158/14 organ
nadzoru domniemuje, iż Starosta mylnie wskazał sygnaturę ww. wyroku, a intencją było powołanie się na
wyrok ww. Sądu o tożsamej dacie jego wydania, lecz o sygn. akt IV SA/Gl 158/14. Należy wskazać, że
ww. wyrok o sygn. akt IV SA/Gl 158/14 został uchylony przez Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem
z dnia 26 maja 2015 r., sygn. akt I OSK 369/15, w którym to wyroku Sąd stwierdził, że "(...) Z racji
sprawowanych funkcji organizacyjnych i kontrolnych, ale przede wszystkim tych ostatnich –
upoważnienia do: przyjęcia i rozpatrzenia zarzutów przedstawionych przez kandydatów oraz
unieważnienia konkursu z uczestnictwa w komisji konkursowej jako jej członka wyklucza organ
prowadzący szkołę, czy to jednoosobowy – wójt (burmistrz, prezydent miasta), czy to kolegialny – zarząd
powiatu czy województwa w całości lub poszczególnych członków zarządu. W przeciwnym razie organ
prowadzący szkołę działałby w roli podwójnej – członek komisji konkursowej i organ uprawniony do
kontroli prac tej komisji." Natomiast, odnosząc się do drugiego z przytoczonych orzeczeń tj. wyroku
Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 25 czerwca 2014 r., sygn. akt I OSK 560/14, organ nadzoru
podkreśla, iż zna powyższe orzeczenie, jednakże aprobuje i przyjmuje wykładnię przepisu art. 36a
ust. 6 pkt 1 ustawy wyrażoną w niniejszym rozstrzygnięciu nadzorczym, która została potwierdzona
w ww. wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 maja 2015 r., sygn. akt I OSK 369/15, oraz
wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14 maja 2013 r., sygn. akt I OSK 324/13 i w wyroku
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Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14 maja 2014 r., sygn. akt I OSK 490/14 (publ. Centralna
Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych).
W oparciu o powyżej wywiedzione stanowisko organu nadzoru, wskazane wyjaśnienia Starosty
Powiatu Lublinieckiego nie mogły zostać uwzględnione.
W ocenie organu nadzoru, powyżej opisane uchybienia w przedmiotowej uchwale należy zaliczyć
do kategorii istotnych naruszeń prawa.
Przepis art. 79 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym stanowi, iż uchwała organu powiatu
sprzeczna z prawem jest nieważna. O nieważności uchwały w całości lub w części orzeka organ nadzoru
w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia jej doręczenia organowi nadzoru.
Mając powyższe na uwadze, stwierdzić należy, iż uchwała Nr 612/CIX/2017 Zarządu Powiatu
w Lublińcu z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia
konkursu na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Konrada Mańki
z siedzibą w Lublińcu, przy ul. P. Stalmacha 90, została podjęta z istotnym naruszeniem obowiązującego
prawa, co czyni stwierdzenie jej nieważności w całości uzasadnionym i koniecznym.
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 wstrzymuje jej wykonanie z mocy prawa w całości, z dniem
doręczenia rozstrzygnięcia nadzorczego.

z up. WOJEWODY ŚLĄSKIEGO
Dyrektor Wydziału Nadzoru Prawnego
Krzysztof Nowak
Otrzymują:
1. Zarząd Powiatu w Lublińcu,
2. a/a.
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