Katowice, 24 listopada 2017 r.

WOJEWODA ŚLĄSKI
NR NPII.4131.1.610.2017
ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE

Na podstawie art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst
jedn. Dz. U z 2017 r., poz. 1868)
stwierdzam nieważność
uchwały Nr 113/17 Zarządu Powiatu Będzińskiego z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie
powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Czeladzi – Pani
Agnieszce Rutkowskiej, w całości, jako sprzecznej z art. 36a ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 7 września
1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 ze zm.), dalej jako „ustawa” w zw. 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
W dniu 16 sierpnia 2017 r. Zarząd Powiatu w Będzińskiego podjął uchwałę Nr 113/17 w sprawie
powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Czeladzi – Pani
Agnieszce Rutkowskiej. W podstawie prawnej uchwały powołano m.in. przepisy art. 36a ust. 1,
ust. 2 i ust. 13 ustawy oraz art. 32 ust. 2 pkt 5 ustawy o samorządzie powiatowym.
Wskazana uchwała została doręczona organowi nadzoru w dniu 25 października 2017 r. za
pośrednictwem epuap-u, a następnie w dniu 2 listopada 2017 r. za pośrednictwem Poczty Polskiej.
W toku postępowania nadzorczego organ nadzoru uznał, iż uchwała jest niezgodna
z prawem.
Zgodnie bowiem z treścią przepisu art. 36a ust. 1 ustawy, stanowisko dyrektora szkoły lub
placówki powierza organ prowadzący szkołę lub placówkę. Natomiast stosownie do art. 36a
ust. 2 ustawy, kandydata na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki wyłania się w drodze konkursu.
Kandydatowi nie można odmówić powierzenia stanowiska dyrektora. Nadto, jak wynika z treści §
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;
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4) innych nieprawidłowości, które mogły mieć wpływ na wynik konkursu.
Należy wskazać, że Wojewoda Śląski, rozstrzygnięciem nadzorczym Nr NPII.4131.1.577.2017
z dnia 12 października 2017 r. stwierdził 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.
Podstawą stwierdzenia nieważności ww. uchwały było istotne naruszenie przez Zarząd Powiatu
Będzińskiego § 8 ust. 2 rozporządzenia z uwagi na fakt nieuzasadnionego niedopuszczenia kandydata do
konkursu.
Podkreślić należy, iż zgodnie z przepisem art. 80 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym,
stwierdzenie przez organ nadzoru nieważności uchwały organu powiatu wstrzymuje jej wykonanie
z mocy prawa w zakresie objętym stwierdzeniem nieważności, z dniem doręczenia rozstrzygnięcia
nadzorczego. Powyżej wskazane rozstrzygnięcie nadzorcze, wstrzymujące wykonanie uchwały Zarządu
Powiatu Będzińskiego zostało zaskarżone do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, lecz
wyrok w tej sprawie jeszcze nie zapadł.
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z uchwałą 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 – jak
wskazano powyżej była objęta czynnościami sprawdzającymi, w wyniku których organ nadzoru
stwierdził jej nieważność.
Konkludując, organ nadzoru, dokonując w tej sytuacji faktycznej i prawnej oceny legalności
uchwały uznał, iż powierzenie stanowiska dyrektora nastąpiło z istotnym naruszeniem prawa. Doszło do
niego bowiem w wyniku nieprawidłowego przeprowadzenia konkursu przez komisję, z uwagi na
nieuzasadnione niedopuszczenie kandydata do konkursu. A zatem, w ocenie organu nadzoru, organ
prowadzący nieprawidłowo dokonał zatwierdzenia konkursu (zamiast unieważnienia konkursu
i zarządzenia ponownego jego przeprowadzenia, na mocy § 8 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia), co
w rezultacie prowadzi do powierzenia stanowiska dyrektora ww. Zespołu z istotnym naruszeniem prawa.
Powyższe stanowisko organu nadzoru jest spójne z orzecznictwem sądów administracyjnych.
W uzasadnieniu wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 12 grudnia 2012 r.
(sygn. akt I OSK 2441/12, publ. Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych) wskazano, że "Art.
36a ust. 2 ustawy o systemie oświaty stanowi, że kandydata na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki
wyłania się w drodze konkursu, zaś kandydatowi nie można odmówić powierzenia stanowiska dyrektora.
Należy w tym miejscu podkreślić, że powyższy przepis odnosi się do prawidłowo przeprowadzonego
konkursu. Oczywistym jest, że wadliwie przeprowadzony konkurs nie może skutecznie doprowadzić do
wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora szkoły.” Z kolei w wyroku WSA w Lublinie z dnia
2 lutego 2017 r., sygn. akt II SA/Lu 1208/16 Sąd uznał iż: „skoro komisja konkursowa z naruszeniem §
4 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia odmówiła dopuszczenia kandydata do konkursu, a organ prowadzący
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wbrew obowiązkowi wynikającemu z § 8 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia nie unieważnił konkursu, to podjęte
w takich warunkach zarządzenie Wójta G. W. Nr [...] z dnia [...] sierpnia 2016 r. w sprawie powierzenia
stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w W. narusza w sposób istotny art. 36a ust. 2 zd. 1 ustawy o systemie
oświaty.”
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 113/17 Zarządu Powiatu
Będzińskiego z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół
Ogólnokształcących i Technicznych w Czeladzi – Pani Agnieszce Rutkowskiej, 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 zakresie objętym
stwierdzeniem nieważności, z dniem doręczenia rozstrzygnięcia nadzorczego.

z up. WOJEWODY ŚLĄSKIEGO
Dyrektor Wydziału Nadzoru Prawnego
Krzysztof Nowak
Otrzymują:
1) Zarząd Powiatu Będzińskiego
2) a/a
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