
Id: 8DB1DF96-9DE4-4DDC-A525-9DF743DFC908.Podpisany Strona 1 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE 
WOJEWODY LUBUSKIEGO  

Nr NK-I.4131.184.2017.ABej  

 

z dnia 26 września 2017r.  

Burmistrz Miasta Żagań  

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2016 r. 446 j. t. z 

późn. zm.) stwierdzam nieważność Zarządzenia Nr 200/2017 Burmistrza Miasta Żagań z dnia 4 sierpnia 2017r. 

w sprawie unieważnienia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. 11 

Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej ul. Wojska Polskiego 1., 68-100 Żagań. 

Uzasadnienie  
W dniu 4 sierpnia 2017r. Burmistrz Miasta Żagań wydał Zarządzenie Nr 200/2017 w sprawie unieważnienia 

konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii 

Pancernej ul. Wojska Polskiego 1., 68-100 Żagań. Zarządzenie to zostało doręczone organowi nadzoru w dniu 

31 sierpnia 2017r. 

Po dokonaniu analizy prawnej organ nadzoru stwierdza, że zarządzenie istotnie narusza prawo, tj. § 8 ust. 2 

pkt 4 rozporządzenia 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 z 

późn. zm., dalej " rozporządzenie"). 

W podstawie prawnej przedmiotowego Zarządzenia Burmistrza Żagania powołany został przepis § 8 ust. 2 

pkt 4 rozporządzenia, zgodnie z którym organ prowadzący publiczne przedszkole, publiczną szkołę lub 

publiczną placówkę zatwierdza konkurs albo unieważnia konkurs i zarządza ponowne jego przeprowadzenie w 

razie stwierdzenia innych nieprawidłowości, które mogły mieć wpływ na wynik konkursu. Dla porządku dodać 

należy, że inne nieprawidłowości to te nie wymienione w § 8 ust. 2 pkt 1 - 3 rozporządzenia, a więc inne niż : 

nieuzasadnione niedopuszczenie kandydata do postępowania konkursowego;  przeprowadzenie przez komisję 

postępowania konkursowego bez wymaganego udziału 2/3 jej członków; naruszenie tajności głosowania, z 

zastrzeżeniem § 4 ust. 1 rozporządzenia. 

 Jak wskazuje się w orzecznictwie sądów administracyjnych obie przesłanki wymienione w § 8 ust. 2 pkt 4 

rozporządzenia muszą zaistnieć łącznie, aby przepis ten mógł być zastosowany. Tak np. w wyroku 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 6 grudnia 2016r., sygn. akt II SA/Op 452/16 : Przepis 

§ 8 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko 

dyrektora publicznej szkoły (...), dający podstawę organowi prowadzącemu szkołę do unieważnienia konkursu 

wymaga nie tylko stwierdzenia "innych nieprawidłowości", ale również jednoczesnego wykazania, że takie 

nieprawidłowości mogły mieć wpływ na wynik konkursu. Unieważnienie konkursu na podstawie tego przepisu 

nie jest dopuszczalne w sytuacji niewykazania, że ta inna nieprawidłowość mogła mieć wpływ na wynik 

konkursu. 

Wystąpienie obu przesłanek warunkujących unieważnienie konkursu winno zostać szczegółowo 

przedstawione w uzasadnieniu zarządzenia, co wskazywał Naczelny Sąd Administracyjny w  wyroku z dnia 15 

czerwca 2016r., sygn.akt I OSK 278/16: Obie przesłanki z § 8 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia (…) muszą zachodzić 

jednocześnie. Ustalenia, czy takie okoliczności miały miejsce i ich ocena, należą do organu prowadzącego 

szkołę, ale nie mogą mieć one charakteru dowolnego i arbitralnego. Powinny być one szczegółowo 

wywiedzione i należycie uargumentowane w uzasadnieniu zarządzenia o unieważnieniu konkursu. 

Tymczasem w uzasadnieniu przedmiotowego zarządzenia jako przesłankę dotyczącą wystąpienia 

nieprawidłowości w przeprowadzonym konkursie Burmistrz Miasta Żagań wskazał udział w pracy komisji 

konkursowej Pani                                   , która została wybrana jako przedstawiciel Rady Rodziców, podczas, 

gdy w tym czasie była ona nauczycielem tej szkoły i brała udział w wyborze przedstawicieli rady 

pedagogicznej. Dalej Burmistrz podaje, że w toku postępowania ustalono, że Pani                       była 

zatrudniona na umowę o pracę w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 2 w Żaganiu na czas określony do dnia 30 

czerwca 2017r., a zatem na dzień konkursu nie była już nauczycielem tej szkoły, a tym samym na ten dzień nie 

była ona w stosunku podległości służbowej względem dotychczasowego dyrektora szkoły. Pani  

           została także ujęta w arkuszu organizacyjnym szkoły na rok szkolny 2017 - 2018. Z uwagi na to 

ostatecznie Burmistrz Żagania stwierdził, że prowadziło to do sytuacji, w której zachodzi domniemanie braku 

obiektywizmu członka komisji konkursowej, o czym, jak podkreślił Burmistrz w uzasadnieniu, powziął on 

informację po wyłonieniu kandydata, a nie na etapie tworzenia komisji. Na poparcie swoich twierdzeń 

Burmistrz przywołał wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 6 lutego 2013r., sygn. akt 

III SA/Łd 1014/12. 
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Jednocześnie w uzasadnieniu przedmiotowego Zarządzenia Burmistrz nie wskazał jaki wypływ miał udział w 

pracach komisji konkursowej Pani                                 na wynik konkursu, a jedynie w początkowej części 

uzasadnienia Burmistrz wspomniał, że stwierdził nieprawidłowości w postępowaniu konkursowym, które mogły 

mieć wpływ na wynik konkursu. Nie określono bliżej w jaki sposób ten stan faktyczny mógł wypłynąć na wynik 

konkursu. 

Organ nadzoru po analizie przesłanej dokumentacji akt sprawy nie podziela stanowiska Burmistrza Miasta 

Żagań, co do oceny, iż w przedmiotowej sprawie zachodzą przesłanki zastosowania § 8 ust. 2 pkt 4 

rozporządzenia. 

Komisja konkursowa powołana została zarządzeniem Nr 139/2017 Burmistrza Miasta Żagań z dnia 20 

czerwca 2017r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły 

Podstawowej Nr 2 im. 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej w Żaganiu, ul. Wojska Polskiego 1. 68-100 

Żagań. Na ten dzień Pani                                      była pracownikiem szkoły. Na podstawie § 17 ust. 6 

rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017r. w sprawie szczegółowej organizacji 

publicznych szkól i publicznych przedszkoli ( Dz. U. 2017r. 649) Organ prowadzący szkołę lub przedszkole, po 

uzyskaniu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny, zatwierdza arkusz organizacji szkoły lub 

przedszkola w terminie do dnia 29 maja danego roku.  Na dzień powołania komisji konkursowej, jak i 

przeprowadzenia konkursu Burmistrz Żagania, jako organ przeprowadzający konkurs, a także zatwierdzający 

arkusz organizacji szkoły powinien był posiadać wiedzę, że Pani                                       jest i będzie 

pracownikiem szkoły. Z protokołu pracy komisji konkursowej nie wynika, aby w trakcie konkursu zgłaszane 

były zastrzeżenia do udziału tego nauczyciela w komisji. Wątpliwości organu prowadzącego ujawniły się 

dopiero po rozstrzygnięciu konkursu. Taki stan rzeczy uniemożliwia stwierdzenie, iż powołanie Pani 

                               do komisji konkursowej stanowiło inną nieprawidłowość, o której mowa w § 8 ust. 2 pkt 4 

rozporządzenia, powodującą konieczność unieważnienia konkursu. Przemawia za tym także fakt, Burmistrz 

Żagania nie uzasadnił możliwości wpływu tego powołania na wynik konkursu. 

 Na marginesie wskazać także należy, że przywoływany w uzasadnieniu kwestionowanego zarządzenia 

wyrok WSA w Łodzi został uchylony przez Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem z dnia 18 lipca 2013r, 

sygn. akt I OSK 928/13, a skarga gminy oddalona. 

Mając na uwadze powyższe wobec istotnego naruszenia tj. § 8 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia z dnia 8 kwietnia 

2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz 

trybu pracy komisji konkursowej, należało stwierdzić nieważność Zarządzenia Nr 200/2017 Burmistrza Miasta 

Żagań z dnia 4 sierpnia 2017r. w sprawie unieważnienia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły 

Podstawowej Nr 2 im. 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej ul. Wojska Polskiego 1., 68-100 Żagań. 

Od niniejszego rozstrzygnięcia służy prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 

w Gorzowie Wielkopolskim, w terminie 30 dni od daty doręczenia rozstrzygnięcia, za pośrednictwem 

Wojewody Lubuskiego.  

Zgodnie z art. 92 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym, stwierdzenie przez organ nadzoru nieważności 

uchwały organu gminy wstrzymuje jej wykonanie z mocy prawa w zakresie objętym stwierdzeniem 

nieważności, z dniem doręczenia rozstrzygnięcia nadzorczego. 
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