Katowice, 12 października 2017 r.

WOJEWODA ŚLĄSKI
NR NPII.4131.1.577.2017

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE
Na podstawie art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z
2017 r., poz. 1868)
stwierdzam nieważność
uchwały Nr 96/17 Zarządu Powiatu Będzińskiego z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia
konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Czeladzi
w całości, jako niezgodnej z § 8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 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.), zwanego dalej "rozporządzeniem".
Uzasadnienie
Przedmiotową uchwałą Zarząd Powiatu Będzińskiego zatwierdził konkurs na stanowisko
dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Czeladzi. Zgodnie z § 2 przedmiotowej
uchwały kandydatem na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych
w Czeladzi wyłonionym w wyniku postępowania konkursowego jest Pani Agnieszka Rutkowska.
Uchwała została doręczona Wojewodzie Śląskiemu w dniu 12 września 2017 r.
Zgodnie z § 8 ust. 2 rozporządzenia: „organ prowadzący publiczne przedszkole, publiczną szkołę
lub publiczną placówkę zatwierdza konkurs albo unieważnia konkurs i zarządza ponowne jego
przeprowadzenie w razie stwierdzenia:
1) nieuzasadnionego niedopuszczenia kandydata do postępowania konkursowego;
2) przeprowadzenia przez komisję postępowania konkursowego bez wymaganego udziału 2/3 jej
członków;
3) naruszenia tajności głosowania, z zastrzeżeniem § 4 ust. 1;
4) innych nieprawidłowości, które mogły mieć wpływ na wynik konkursu.”
Jak wynika z przesłanych przez Wicestarostę Będzińskiego dokumentów i wyjaśnień z dnia
21 sierpnia 2017 r. (Nr WOP-1.006.0003.2017), dnia 29 czerwca 2017 r. Komisja Konkursowa powołana
uchwałą Nr 84/17 Zarządu Powiatu Będzińskiego z dnia 21 czerwca 2017 r. przeprowadziła konkurs na
kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Czeladzi. Na
przedmiotowy konkurs wpłynęły 2 oferty, tj. Pani Agnieszki Rutkowskiej i Pana Włodzimierza Jarosa.
W trakcie postępowania konkursowego przedstawiciele nadzoru pedagogicznego zakwestionowali
przedstawione przez Kandydata - Pana Włodzimierza Jarosa dokumenty potwierdzające jego kwalifikacje
zawodowe, jako niezgodne z § 1 ust. 2 pkt 4 lit. e rozporządzenia oraz z ogłoszeniem o konkursie z dnia
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25 maja 2017 r. gdyż Kandydat potwierdził za zgodność z oryginałem kopię z kopii dokumentów
potwierdzających kwalifikacje zawodowe. Dokumentem potwierdzającym przyczynę niedopuszczenia
Kandydata - Pana Włodzimierza Jarosa do dalszego postępowania konkursowego jest uchwała
Nr 2 Komisji Konkursowej z dnia 29 czerwca 2017 r.
Zdaniem organu nadzoru wyżej przedstawione stanowisko jest nieprawidłowe. Należy zauważyć,
że stosownie do treści § 1 ust. 2 pkt 4 lit. e rozporządzenia ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora
zawiera wskazanie wymaganych dokumentów: oryginałów lub poświadczonych przez kandydata za
zgodność z oryginałem kopii dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia,
w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych
z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania
oświatą. Rozporządzenie zatem dopuszcza przedłożenie kopii dokumentów poświadczonych za zgodność
z oryginałem przez kandydata. W ocenie organu nadzoru, przedstawione przez kandydata dokumenty
(potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie z kopii dokumentów potwierdzających kwalifikacje
zawodowe) spełniają wymagania zawarte w rozporządzeniu. Zdaniem organu nadzoru, poświadczenie za
zgodność z oryginałem może być umieszczone na kolejnej (dalszej) kopii dokumentu i oznacza że dana
osoba widziała oryginał i stwierdza zgodność kopii z oryginałem (a nie z kopią dokumentu). A zatem,
należy uznać, iż poświadczenie za zgodność z oryginałem stanowi oświadczenie wiedzy, które wskazuje
na fakt, że danej osobie znany jest. oryginał dokumentu w takim stopniu, że może poświadczyć, że
przedłożona kopia jest z nim tożsama. Analogiczne stanowisko do przedstawionego przez organ nadzoru
prezentuje Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z dnia 18 czerwca 2013 r. (sygn. akt KIO 1308/13),
w którym: „Izba uznała, że kopia dokumentu może być wykonana z kopii pierwszej lub drugiej lub
kolejnej danego dokumentu. Kopia nie musi być wykonana zawsze i wyłącznie z oryginału dokumentu.
Poświadczenie za zgodność z oryginałem może być umieszczone na kolejnej kopii dokumentu.
Poświadczenie takie potwierdza, że dana osoba składająca poświadczenie widziała oryginał i stwierdza
zgodność treści kopii dokumentu z tym dokumentem, tj. z oryginałem. Izba nie zgodziła się z twierdzeniem
odwołującego, że poświadczenie za zgodność z oryginałem kopii dokumentu wykonanej z innej kopii tego
dokumentu, zwłaszcza poświadczonej także za zgodność z oryginałem, jest tylko poświadczeniem za
zgodność tej kopii z inną kopią dokumentu”.
Jednocześnie wskazać należy iż, w przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do przedłożonych
dokumentów zastosowanie powinien znaleźć przepis § 1 ust 3 rozporządzenia, który stanowi, że: „na
żądanie organu prowadzącego publiczne przedszkole, publiczną szkołę lub publiczną placówkę kandydat
jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt 4 lit. b, d, e, k i l.”
Biorąc powyższe pod uwagę, należy uznać uchwałę Nr 96/17 Zarządu Powiatu Będzińskiego
z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół
Ogólnokształcących i Technicznych w Czeladzi za sprzeczną z prawem, z uwagi na fakt, iż organ
prowadzący powinien zastosować w niniejszej sprawie przepis § 8 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia, tj.
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niedopuszczenia kandydata do postępowania konkursowego.
Zauważyć należy, iż wprawdzie pismem z dnia 11 października 2017 r., Zarząd Powiatu
Będzińskiego skorzystał z przysługującego mu prawa i złożył wyjaśnienia do zawiadomienia o wszczęciu
postępowania nadzorczego, jednakże organ nadzoru nie podziela przedstawionej we wskazanym piśmie
argumentacji. Podkreślenia wymaga, iż rozporządzenie (§ 1 ust. 2 pkt 4 lit. e) zawiera wyraźne wskazanie
wymaganych dokumentów tj.: oryginałów lub poświadczonych przez kandydata za zgodność
z oryginałem kopii dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia w tym
dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu
zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą.
Rozporządzenie zatem dopuszcza przedłożenie kopii dokumentów poświadczonych za zgodność
z oryginałem przez kandydata, jednocześnie nie precyzuje, iż potwierdzone za zgodność z oryginałem
przez kandydata kopie dokumentów muszą zostać sporządzone z oryginałów. A zatem, w ocenie organu
nadzoru, poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów (z wcześniejszych
kopii) spełniają wymagania zawarte w rozporządzeniu.
Jednocześnie wskazać należy, iż stanowisko Zarządu Powiatu Będzińskiego, zawarte
w przesłanych wyjaśnieniach z dnia 11 października 2017 r., dot. poświadczenia za zgodność
z oryginałem dokumentów przez podmiot, który wystawił dokument lub notariusza nie znajduje
zastosowania w niniejszej sprawie, z uwagi na fakt, iż rozporządzenie wymaga by kopie dokumentów
zostały potwierdzone za zgodność z oryginałem przez samego kandydata (co w niniejszej sprawie zostało
uczynione). Dodatkowo wskazania wymaga, iż w przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do
przedłożonych

dokumentów
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§ 1 ust. 3 rozporządzenia.

W wyjaśnieniach przesłanych do organu nadzoru, wskazano iż w teczce osobowej kandydata
nie stwierdzono oryginału dokumentu potwierdzającego jego kwalifikacje, jak również kandydat
nie okazał komisji stosownego oryginału dokumentu. Jednakże z żadnego dokumentu (np. protokołu
konkursu czy też uchwały Nr 2 Komisji Konkursowej z dnia 29 czerwca 2017 r. o niedopuszczeniu
kandydata do dalszego postępowania) nie wynika, by od kandydata żądano przedstawienia oryginałów
dokumentów.
Na marginesie organ nadzoru pragnie podkreślić, iż w wyjaśnieniach Zarządu Powiatu błędnie
wskazano, iż przedstawiciele nadzoru pedagogicznego zakwestionowali niezgodność załączonych
dokumentów z zapisem § 2 ust. 1 pkt 4e rozporządzenia. Przedmiotowe rozporządzenie nie zawiera
bowiem takiego przepisu, a ponadto z uchwały Nr 2 Komisji Konkursowej z dnia 29 czerwca 2017 r.
wynika, iż przedstawiciele nadzoru pedagogicznego zakwestionowali przedstawione przez Kandydata Pana Włodzimierza Jarosa dokumenty potwierdzające jego kwalifikacje zawodowe, jako niezgodne
z § 1 ust. 2 pkt 4 lit. e rozporządzenia oraz z ogłoszeniem o konkursie z dnia 25 maja 2017 r.
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Tym samym, stwierdzić należy, iż uchwała Nr 96/17 Zarządu Powiatu Będzińskiego z dnia
12 lipca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół
Ogólnokształcących i Technicznych w Czeladzi została podjęta z istotnym naruszeniem prawa, co
zgodnie z treścią art. 79 ustawy o samorządzie powiatowym stanowi przesłankę do orzeczenia o jej
nieważności w całości.
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 zakresie objętym
stwierdzeniem nieważności, z dniem doręczenia rozstrzygnięcia nadzorczego.

z up. WOJEWODY ŚLĄSKIEGO
Zastępca Dyrektora Wydziału Nadzoru Prawnego
Iwona Andruszkiewicz
Otrzymują:
1) Zarząd Powiatu Będzińskiego
2) a/a
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