
Wrocław, 5 października 2017 r. 
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI 

NR NK-N.4131.189.3.2017.MC2

R O Z ST R Z Y G N IĘ C IE  N A D Z O R C Z E

Działając na podstawie art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U.
2016 r. poz. 814 ze zm.),

stwierdzam nieważność

uchwały nr 65/2017 Zarządu Powiatu Trzebnickiego z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie 
zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Powiatowego Zespołu Szkół im. Wł. Reymonta 
w Obornikach Śląskich.

U z a sa d n ie n ie

Zarząd Powiatu Trzebnickiego na posiedzeniu w dniu 26 czerwca 2017 r. podjął uchwałę nr 65/2017 
w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Powiatowego Zespołu Szkół im. Wł. Reymonta 
w Obornikach Śląskich.

Przedmiotowa uchwała wraz z dokumentacją dotyczącą postępowania konkursowego została przesłana na 
wniosek organu nadzoru pismem z dnia 7 września 2017 r. (znak: 0ZKiS.2111.2.2017) i wpłynęła do 
tutejszego urzędu, przekazana według właściwości przez Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, w dniu 
11 września 2017 r.

W toku badania legalności uchwały organ nadzoru stwierdził jej podjęcie z istotnym naruszeniem 
art. 36a ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2017 r. poz. 60 ze zm.) 
w brzmieniu obowiązującym do dnia 1 września 2017 r., zwanej dalej także „ustawą o systemie 
oświaty”, w zw. z §8 ust. 2 pkt 1 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. Nr 60, poz. 373), zwanego dalej także 
„rozporządzeniem”.

Zgodnie z art. 36a ust. 1 ustawy o systemie oświaty stanowisko dyrektora szkoły lub placówki powierza 
organ prowadzący szkołę lub placówkę. Kandydata na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki wyłania 
się w drodze konkursu (ust. 2). Od dnia 1 września 2017 r. powyższe regulacje zawiera ustawa z dnia 
14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2017 r. poz. 59) w art. 63 ust. 1 oraz ust. 10.

W  przypadku Zespołu Szkół im. Wł. Reymonta w Obornikach Śląskich organem prowadzącym jest 
jednostka samorządu terytorialnego - Powiat Trzebnicki, którego zadania i kompetencje określone ustawą 
wykonuje Zarząd Powiatu (art. 5c pkt 2 ustawy o systemie oświaty).

Sposób i tryb przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora szkoły reguluje rozporządzenie 
Ministra Edukacji Narodowej w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły 
lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej. W  myśl zapisów przedmiotowego 
rozporządzenia konkurs na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły lub publicznej 
placówki ogłasza organ prowadzący przedszkole, szkołę lub placówkę (§1 ust. 1 rozporządzenia). Powyższe 
ogłoszenie zawiera informację dotyczącą wymaganych od kandydata dokumentów, m.in. poświadczonej 
przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego lub innego dokumentu 
potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata (§1 ust. 2 pkt 4 lit. b), 
oryginałów lub poświadczonych przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dokumentów 
potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy (lit. d), oryginałów lub poświadczonych przez 
kandydata za zgodność z oryginałem kopii dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego 
wykształcenia (lit. e), oryginału lub poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii aktu 
nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela (lit. k), 
oryginału lub poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii karty oceny pracy lub oceny 
dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego (lit. l).
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Kwestię oceny prawidłowości złożonych ofert i skutki tej oceny reguluje przepis §4 ust. 1 i 2 
rozporządzenia, który stanowi, że komisja, na podstawie złożonej oferty, podejmuje uchwałę 
o dopuszczeniu lub odmowie dopuszczenia kandydata do postępowania konkursowego, przy czym komisja 
podejmuje uchwałę o odmowie dopuszczenia kandydata do postępowania konkursowego, jeżeli: 1) oferta 
została złożona po terminie; 2) oferta nie zawiera wszystkich dokumentów wskazanych w ogłoszeniu 
konkursu; 3) z oferty wynika, że kandydat nie spełnia wymagań wskazanych w ogłoszeniu konkursu.

Z treści tego przepisu wynika, że przesłanki odmowy dopuszczenia kandydata do postępowania 
konkursowego zostały wskazane enumeratywnie. Wobec powyższego jedynie braki wskazane w §4 
ust. 2 rozporządzenia mogą stanowić przyczynę odmowy dopuszczenia kandydata do postępowania 
konkursowego, a podjęcie takiej uchwały z innych przyczyn stanowi naruszenie wskazanego przepisu.

Zarząd Powiatu Trzebnickiego w dniu 19 maja 2017 r. podjął uchwałę nr 49/2017 w sprawie ogłoszenia 
konkursu na stanowisko dyrektora Powiatowego Zespołu Szkół im. Wł. Reymonta w Obornikach Śląskich. 
Załącznik nr 1 do uchwały stanowi treść ogłoszenia o konkursie. W  ogłoszeniu zawarte zostały wszystkie 
elementy wymagane rozporządzeniem.

Komisja Konkursowa, powołana przez Zarząd Powiatu Trzebnickiego uchwałą nr 64/2017 z dnia 
22 czerwca 2017 r., p o d c z a ^ o s ię d z ę n i^ ^ ^ n i^ 2 ^ z ę m c a  2017 r., po rozpatrzeniu oferty złożonej przez 
jednego z kandydat w □ podjęła uchwalę nr 1/2017 w sprawie odmowy
dopuszczenia kandydata aopostcpowam aK oim irsowcgo z powodu niespełnienia wymagań wskazanych 
w ogłoszeniu konkursu.

Jak wynika z przedstawionej organowi nadzoru dokumentacji z postępowania konkursowego oraz 
wyjaśnień członka Zarządu Powiatu Trzebnickiego Pana Sławomira Błażewskiego, który został powołany 
do Komisji Konkursowej, jako jeden z przedstawicieli organu prowadzącego, bezpośrednim powodem 
podjęcia uchwały o odmowie dopuszczenia do postępowania konkursowego
był: 1) brak formuły poświadczenia za zgodność z oryginałem następujących dokument w : a) kopii dowodu 
osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo 
kandydata; b) kopii dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia oraz 
kwalifikacji wymaganych do zajmowania stanowiska w danej szkole, w tym dyplomu ukończenia studiów 
wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa 
ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą; c) kopii aktu nadania stopnia nauczyciela 
mianowanego lub dyplomowanego □ w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego; d) kopii karty 
oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego Dw przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego; 2) 
dokument potwierdzający posiadanie wymaganego stażu pracy został podpisany przez specjalistę do spraw 
kadrowo-płacowych, który nie był upoważniony przez kierownika jednostki do podejmowania niniejszych 
czynności.

Analizując przytoczone regulacje rozporządzenia, w szczególności O  ust. 2, w kontekście podstaw 
podjęcia uchwały o odmowie dopuszczenia do postępowania konkursowego
organ nadzoru uznał, że tego rodzaju uchybienia w żadnym wypadku nie wyczerpują ktDejkolwiek 
z przesłanek warunkujących podjęcie uchwały o odmowie dopuszczenia kandydata do konkursu.

Z przesłanych Wojewodzie Dolnośląskiemu przez Zarząd Powiatu Trzebnickiego kopii dokument w 
złożonych w konkursie przez wynika, że złożone zostały wszystkie,
wymagane zar w no przez ogłoszenie, jak i rozporządzenie dokumenty, przy czym ich kopie nie zostały 
opatrzone klauzulą Uża zgodność z oryginałem”. Organ nadzoru wskazuje przy tym, że wszystkie kopie 
wymaganych dokumentów zostały przez Kandydatkę własnoręcznie podpisane oraz umieszczona została na 
nich data podpisu.

Ani przepisy ustawy o systemie oświaty, ani też przepisy rozporządzenia nie przewidują w postępowaniu 
konkursowym sytuacji „niezachowania warunków formalnych dokumentów". Przewidziana w §4 
ust. 2 pkt 2 rozporządzenia przesłanka przewiduje jedynie brak w ofercie wszystkich dokumentów 
wskazanych w ogłoszeniu konkursu. W  procedurze przeprowadzenia postępowania konkursowego 
nie zostało jednak całkowicie wykluczone jakiekolwiek postępowanie wyjaśniające. Organ prowadzący, 
zgodnie z §1 ust. 3 rozporządzenia, może bowiem żądać od kandydata przedstawienia oryginałów 
dokumentów, które przedłożone zostały w ofercie w kopiach, a kandydat obowiązany jest te oryginały 
przedstawić. Choć przepisy te skierowane są do organu prowadzącego szkołę to nie wyklucza to takiego 
samego uprawnienia komisji konkursowej powołanej przez ten organ (patrz wyrok NSA z dnia 10 czerwca 
2014 r., sygn. akt I OSK 486/14, wyrok WSA w Rzeszowie z dnia 27 listopada 2013 r., sygn. akt. II SA/Rz 
924/13). W  przypadku przedmiotowego postępowania Komisja Konkursowa nie tylko nie przeprowadziła
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postępowania wyjaśniającego, ale również postawiła znak równości pomiędzy niezawarciem wszystkich 
wymaganych ogłoszeniem dokumentów, a złożeniem dokumentów bez uprzedniego opatrzenia ich klauzulą 
„za zgodność z oryginałem”. Powyższe oznacza, że w ocenie Komisji Konkursowej ww. dokumenty 
w ogóle nie zostały złożone. Postępowania wyjaśniającego nie przeprowadził również sam organ 
prowadzący, który finalnie zatwierdził konkurs.

Odnosząc się do technicznej kwestii poświadczania dokumentów za zgodność z oryginałem 
dotychczasowe orzecznictwo sądowoadministracyjne w sposób jednolity przyjmuje, że brak poświadczenia 
dokumentów za zgodność z oryginałem traktować należy, jako uchybienie nieistotne. W  wyroku z dnia 
31 maja 2016 r. WSA w Bydgoszczy (sygn. akt II SA/Bd 1090/15) przyjął, że: „Wymóg poświadczenia 
dokumentów może zostać spełniony przez przedłożenie kopii poświadczonej nawet w sposób niewłaściwy, 
gdy dotyczy przedłożenia dokumentu organowi posiadającemu kompetencje do weryfikacji tego typu 
dokumentów, czy obejmuje przypadek osobistego złożenia dokumentów i późniejszego ich poświadczenia 
przez kandydata. Brak osobistego poświadczenia dokumentów w chwili złożenia oferty należy bowiem 
uznać za nieistotny i podlegający uzupełnieniu”. Z kolei Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 
26 maja 2015 r. (sygn. akt I OSK 239/15) uznał, że „Przepis §1 ust. 1 pkt 4 lit. b, d, e, k, l powołanego 
rozporządzenia nie wymaga uwierzytelnionych kopii oryginału dokumentów, a jedynie poświadczenie 
kandydata za zgodność z oryginałem. Przepis ten nie określa formy poświadczenia, co może dawać 
podstawy, że obowiązuje wymóg formy własnoręcznego podpisu, ale też przez złożenie w ofercie takiego 
odpisu może stanowić podstawę przyjęcia oświadczenia przez czynność złożenia. W  przyjętych 
rozwiązaniach prawnych składanie odpisów dokumentów jest ściśle sformalizowane, natomiast w tym 
zakresie takiej formalizacji nie przyjęto. Daje to podstawę do kwalifikacji, że nie można przyjąć 
formalistycznej oceny przedstawionych dokumentów, odrzucając ich moc na podstawie uchybienia, któTe 
nie przesądza o wiarygodności dokumentu. Dokonanie wobec tych dokumentów formalistycznej oceny 
i odrzucenie ich mocy z powodu uchybienia, które nie przesądza o ich wiarygodności nie zasługuje na 
aprobatę”.

W  omawianej na gruncie przedmiotowego stanu faktycznego sytuacji kwestionowane uchybienie 
sprowadzało się do braku zawarcia formuły „za zgodność z oryginałem”, bądź też „stwierdzam zgodność 
z oryginałem”. Kandydatka podpisała przy tym wszystkie kopie dokumentów własnoręcznym podpisem, 
a także umieściła na nich datę złożenia podpisu. Odrzucenie przez Komisję Konkursową oferty z wyżej 
wskazanego powodu świadczy o dokonaniu oceny tej oferty w spos ób wyłącznie formalistyczny, sprzeczny 
z zasadami dobrej administracji, sprowadzający się do dokonania i zastosowania wyłącznie literalnej 
wykładni przepisów rozporządzenia.

Podkreślić należy, że powyższe uchybienia Kandydatki pozostawały bez wpływu na wiarygodność 
złożonych przez nią dokumentów. Całość złożonej dokumentacji, w sposób jednoznaczny pozwala 
stwierdzić, że dokumenty są kompletne i pochodzą od jednej osoby, o czym świadczą chociażby złożone 
przez Kandydatkę podpisy. Podkreślić również należy, że w przypadku, gdy Komisja powzięła wątpliwość, 
co do autentyczności i wiarygodności złożonych dokumentów, poprzez brak umieszczenia na nich klauzuli 
„za zgodność z oryginałem”, przy jednoczesnym opatrzeniu ich własnoręcznym podpisem i datą, powinna 
była umożliwić Kandydatce ich uzupełnienie. Podstawę do takiego działania daje organowi prowadzącemu 
szkołę §1 ust. 3 rozporządzenia, zgodnie z którym 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.

Mając powyższe na uwadze stwierdzić należy, że wśród przesłanek odmowy dopuszczenia kandydata do 
postępowania konkursowego określonych w rozporządzeniu brak jest wadliwości polegającej na 
niewłaściwym poświadczeniu dokumentów za zgodność z oryginałem. Wobec powyższego wskazane 
uchybienie nie mogło stanowić podstawy podjęcia uchwały o odmowie dopuszczenia kandydata do 
postępowania konkursowego.

Drugą przyczyną, na jaką powołała się Komisja Konkursowa przy podjęciu ww. uchwały były 
zastrzeżenia dotyczące dokumentu potwierdzającego posiadanie wymaganego stażu pracy. Wskazany 
dokument wymagany jest przez rozporządzenie na podstawie §1 ust. 2 pkt 4 lit. d, przy czym kandydat 
obowiązany jest zamieścić w ofercie oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 
dokumentu potwierdzającego posiadanie wymaganego stażu pracy. Kandydatka

złożonej przez siebie oferty załączyła zaświadczenie, wydane na jej prośbę, przez 
pracownika Powiatowego Zespołu Szkół w Obornikach Śląskich, z kt rego wynika okres jej zatrudnienia 
w w w . miejscu. Przedmiotowe zaświadczenie podpisane zostało przez □
Specjalistę ds. kadrowo-płacowych. Komisja Konkursowa zakwestionowała wskazany dokument,

Id: 6A9B21FC-E740-47A9-82A7-1722AD72BEC6. Podpisany Strona 3



stwierdzając, że osoba któTa go podpisała nie była upoważniona przez kierownika jednostki do 
podejmowania niniejszych czynności, tj . wydania zaświadczenia o okresie zatrudnienia.

W  odniesieniu do powyższego Wojewoda Dolnośląski uznał, że także w tym przypadku brak było 
podstaw do zakwestionowania przedłożonego dokumentu potwierdzającego staż pracy.

Po pierwsze, z ogłoszenia o konkursie i zawartego w nim wykazu dokumentów, które obowiązany jest 
złożyć kandydat, wynikał obowiązek zawarcia w ofercie „oryginałów lub poświadczonych przez kandydata 
za zgodność z oryginałem kopii dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy". 
Ogłoszenie nie precyzowało, ani też nie nakładało obowiązku przedłożenia ściśle określonych dokumentów, 
wydanych przez konkretne organy, bądź osoby. Wymagany był zatem jakikolwiek dokument, z kt rego 
wynikałoby, że kandydat posiada wymagany staż pracy. Niemniej jednak

Ijako realizację powyższego obowiązku potraktowała złożenie zaświadczenia o okresie 
zatrudnienia w Powiatowym Zespole Szkół w Obornikach Śląskich, o wystawienie którego zwróciła się do 
swojego pracodawcy. Dokument podpisany został przez pracownika, który zdaniem Komisji Konkursowej 
nie posiadał uprawnienia do jego wystawienia. W  ocenie organu nadzoru Kandydatka załączając powyższe 
zaświadczenie do całości dokumentacji konkursowej dopełniła nałożonego na nią obowiązku 
udokumentowania posiadanego wymaganego stażu pracy. Nie sposób bowiem oczekiwać od osoby 
ubiegającej się o wystawienie tego rodzaju dokumentu, aby miała wiedzę i świadomość, kto faktycznie 
uprawniony jest do dokonywania powyższych czynności. Co istotne, w postępowaniu konkursowym 
dowolność w zakresie przedkładania dokumentów poświadczających wymagany staż pracy świadczy o tym, 
że istotą ich przedkładania jest weryfikacja posiadanego stażu pracy, a nie fakt wydania dokumentu przez 
konkretny organ, czy osobę. Sytuację taką należy odróżnić od przypadku, gdy dla niektórych postępowań 
przepisy prawa przewidują wymóg przedłożenia, na przykład, zaświadczenia o niekaralności z Krajowego 
Rejestru Karnego. W  takim przypadku wydanie zaświadczenia przez inny organ, bądź samodzielne 
sporządzenie oświadczenia o niekaralności należałoby uznać za niewłaściwe. Jeśli zatem dokument ten 
zawierał informacje prawdziwe (jak wynika z dokumentacji konkursowej żaden członek Komisji 
Konkursowej ich nie kwestionował) to dokument ten należało uznać za prawidłowy.

Wskazać ponadto należy, że wymagany w konkursie staż pracy wynikał także z innych dokumentów, 
m.in. z „Karty oceny pracy nauczyciela", sporządzonej i podpisanej przez Dyrektora Powiatowego Zespołu 
Szkół im. Wl. Reymonta w Obornikach Śląskich Pana Sławomira Szypulskiego, w kt rej widnieje 
informacja, że na dzień 2 kwietnia 2014 r. posiadała 19-letni staż pracy
pedagogicznej. Z powyższego dokumentu wynika również, że w Powiatowym Zespole Szkół im. Wl. 
Reymonta w Obornikach Śląskich jest zatrudniona od dnia 1 września 1993 r. (z całą pewnością do dnia 
2 kwietnia 2014 r.).

Wymaganie przewidziane rozporządzeniem oraz zawarte w ogłoszeniu ma na celu weryfikację, czy 
kandydat ubiegający się o stanowisko dyrektora posiada wymagany staż pracy. Skoro zatem brak jest 
doprecyzowania, w jakiej formie kandydat ma potwierdzić wymagany staż pracy przyjąć należy, że może to 
uczynić w formie dowolnej. Z załączonych dokumentów ma jedynie w sposób nie budzący wątpliwości 
wynikać, że kandydat posiada wymagany staż.

Zdaniem organu nadzoru bez znaczenia w powyższej sprawie pozostaje fakt, czy wystawione 
zaświadczenie zostało wydane przez osobę upoważnioną do jego wystawienia, czy też nie. Nie sposób 
oczekiwać od osoby ubiegającej się o jego wystawienia, by posiadała wiedzę, bądź dysponowała 
informacjami na temat zakresu upoważnienia konkretnego pracownika, do którego zwróciła się z prośbą 
o takie zaświadczenie.

Z kolei, jak to już wskazano powyżej, Kandydatka dochowała w tym aspekcie należytej staranności, 
bowiem wystąpiła o wydanie takie zaświadczenia wprost do swojego pracodawcy, co z całą pewnością 
pozwalało na przeświadczenie o popra\\nościform alncitakicgodokunicntu . W  tym kontekście nie bez 
znaczenia pozostaje również okoliczność, że zatrudniona była w Powiatowym
Zespole Szkół im. Wł. Reymonta w Obornikach Śląskich, a którego to Zespołu dotyczył przedmiotowy 
konkurs. W  Komisji Konkursowej zasiadali m.in. przedstawiciele organu prowadzącego oraz Rady 
Pedagogicznej przy Powiatowym Zespole Szkół im. Wł. Reymonta w Obornikach Śląskich. Gdyby Pani

zatrudniona była w innej plac wcc żaden z członków Komisji nie byłby w stanie 
zweryfikować, czy kwestionowany w tym przypadku dokument został wystawiony przez upoważnioną do 
tego osobę. Członkowie Komisji tylko i wyłącznie ze względu na tożsamość miejsca zatrudnienia Pani

|  i plac wki. kt rej dotyczył konkurs byli wstanie zweryfikować prawidłowość 
dokumentu pod kątem upoważnienia osoby, kt ra go wystawiła.
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Biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności, kt re ostatecznie miały wpływ na podjęcie przez Komisję
Konkursową uchwały o odmowie dopuszczenia Pani do postępowania
konkursowego organ nadzoru uznał, że przywołane w uzasadnieniu okoliczności nie wyczerpały żadnej 
z przesłanek umożliwiających podjęcie wskazanej uchwały.

W  wyniku podjęcia przez Komisję Konkursową uchwały o odmowie dopuszczenia
postępowania konkursowego, Komisja podjęła decyzję o dopuszczeniu do dalszego

postępowania wyłącznie jednego kandydata - Na skutek przeprowadzonego
głosowania został on wybrany na kandydata na stanowisko Dyrektora Powiatowego Zespołu Szkół im. Wł. 
Reymonta w Obornikach Śląskich. Zarząd Powiatu Trzebnickiego podjął w dniu 26 czerwca 2017 r. 
uchwałę nr 65/2017 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Powiatowego Zespołu 
Szkół im. Wł. Reymonta w Obornikach Śląskich, a następnie uchwałą nr 66/2017 powierzył to stanowisko

Wskazać przy tym należy, że 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.

Zarząd Powiatu Trzebnickiego, wykonujący zadania i kompetencje organu prowadzącego, zatwierdził 
konkurs, mimo że w jego trakcie powołana przez niego Komisja w sposób nieuzasadniony nie dopuściła 
kandydata do postępowania konkursowego. Zgodnie z przywołanym powyżej przepisem nieuzasadnione 
niedopuszczenie kandydata do postępowania konkursowego obliguje organ prowadzący do unieważnienia 
konkursu i zarządzenia ponownego jego przeprowadzenia. Niedopuszczenie
do postępowania konkursowego spowodowało, że jej oferta nie mogła zostać merytorycznie rozpoznana. 
W  takiej sytuacji uchwała Zarządu Powiatu Trzebnickiego zatwierdzająca konkurs narusza §8 
ust. 2 rozporządzenia z uwagi na niedostrzeżenie wadliwości konkursu, o której mowa w jego §8 
ust. 2 pkt 1.

Mając na uwadze powyższe zdaniem organu nadzoru uchwała nr 65/2017 Zarządu Powiatu 
Trzebnickiego z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora 
Powiatowego Zespołu Szkół im. Wł. Reymonta w Obornikach Śląskich podjęta została z istotnym 
naruszeniem art. 36a ust. 2 ustawy o systemie oświaty w brzmieniu obowiązującym do dnia 1 września 
2017 r., w zw. z §8 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie regulaminu 
konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy 
komisji konkursowej, co uzasadnia stwierdzenie jej nieważności w całości.

Biorąc pod uwagę powyższe należało orzec jak w sentencji.

Od niniejszego rozstrzygnięcia przysługuje prawo 
Administracyjnego we Wrocławiu za pośrednictwem organu 
w terminie 30 dni od dnia jego doręczenia.

wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu 
nadzoru □ Wojewody Dolnośląskiego

Zgodnie z 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.

Wojewoda Dolnośląski

Paweł Hreniak

Id: 6A9B21FC-E740-47A9-82A7-1722AD72BEC6. Podpisany Strona 5


