
zARzĄDzENIE NR 43tzon
wÓrrł GMINY JAsTRzĄB
z dnia 15 czerwca 2018r.

w sprawie unieważnienia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej
Szkoły Podstawowej w Jastrzębiu

Na podstawie aft. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia B marca 1990r.
o samorządzie gminnym ( Dz'U. z 20IBr' poz' 994, z poźn'zm.), art. 63 ust, 10
w zw. z ust. 14, i w zw. z art. 29 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r.- Prawo
oświatowe ( Dz.U. z 20IBr. poz. 996,z póŹn'zm.) oraz $ B ust.2 pkt 4
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej Z dnia 11 sierpnia 20I7r. w sprawie
regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej
szkoły podstawowej, publlcznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły
ponadpodstawowej lub pub|icznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej
( Dz.U. z 20I7r. poz' I5B7) zarządzam, co następuje:

51.
Uniewazniam konkurs na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej
w Jastrzębiu wszczęty na podstawie Zarządzenia Nr 3212018 Wójta Gminy Jastrząb
z dnia 74 maja 201Br. oraz zarządzam ponowne przeprowadzenie postępowania
konkursowego.

52.
ogłoszenie konkursu, Warunki przystąpienia do konkursu, Wymagane dokumenĘ
oraz powołanie komisji konkursowej nastąpi odrębnym Zarządzeniem '

s3.
Zarządzenie podaje się do pub|icznej wiadomości:

1) na stronie internetowej Urzędu Gminy w Jastrzębiu w BiuleĘnie Informacji
Publicznej;

2) na tabIicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy w Jastrzębiu.

94.
Zarządzenie wchodzi w zycle z dniem podpisania.
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Uzasadnienie

Stosownie do $ B ust.2 pkt 4 rozporządzenia lvlinistra Edukacji Narodowej
z dnia 11 sierpnia Ż0I7r' w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora
pub|icznego pzedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły
ponadpodstawowej lub pub|icznej placówki oraz trybu prac komisji konkursowej
(Dz'U. z2017r. poz'L597) organ prowadzący publiczne przedszkole, publiczną szkołę
Iub publiczną placówkę Uniewaznia konkurs i zarządza ponowne jego
przeprowadzenie w razie stwierdzenia innych nieprawidłowości, które mogły mieć
wpływ na wynik konkursu.

zarządzeniem nr 36l20LB Wójta Gminy Jastrząb z dnla 30 maja 201Br. została
powołana komisja konkursowa w ce|u przeprowadzenia konkursu na kandydata na
stanowisko dyrektora Pub|icznej Szkoły Podstawowej w Jastrzębiu.
Na członka komisji konkursowej został powołany m'in' przedstawiciel NSZZ
" SoIidarność" Ziemia Radomska.

Stosownie do at. 63 ust. 14 pkt 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo
oświatowe ( Dz'|J' z 20I7r. poz. 59, z poźn.zm.) w ce|u przeprowadzenia konkursu
organ prowadzący szkołę lub placówkę powołuje komisję konkursową w skład której
wchodzi po jednym przedstawicielu zakładowych organizacji związkowych będących
jednostkami organizacyjnymi organizacji związkowych reprezentatywnych
W rozumieniu ustawy o Radzle 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 moŹe byĆ

zatrudniony w szkole lub placówce, której konkurs doĘczy, z zastrzeżeniem ust' 15.
Aktualnle do organlzacji związkowych reprezentatywnych w rozumieniu ustawy

o Radzie Dialogu Społecznego należą 3 organizacje związkowe:
1) NSZZ,,SolidarnośĆ",
2) ogó|nopo|skie Porozumienie Związków Zawodowych oPZZ,
3) Forum Związkow Zawodowych ( FZZ).

Na|eży zwróciĆ uwagę' że do tych organizacji mogą na|ezeć inne ZWiąZki zawodowe
na zasadzie zawieranych porozumień.
I tak w skład oPZZwchodzi ZNP'
JednakŹe w przypadku komisjl konkursowej organ prowadzący szkołę nie jest
zobowlązany do wystąpienla do Wszystkich wyzej wymienionych organizacji
o wskazanie Swojego przedstawlcie|a, a jedynie do tych, które mają siatus
za kładowej (m iędzyzakładowej) orga nizacji związkowej.
Są to organizacje, które raz na kwaftał przedstawiają pracodawcy informacje o llczbie
członków ( art' Ż5lU ust. 2, art. 34 ustawy o związkach zawodowych).
organlzacje te równiez muszą wykazaĆ przynależnośĆ do organizacji
reprezentatywnych.

Zatem nie wszystkie organizacje związkowe reprezentatywne są uprawnione
do wyznaczania swojego przedstawicie|a, a jedynie te, które mają status zakładowej
(międzyzakładowej) organizacji związkowej.



ZNP oddział w Szydłowcu posiada status międzyzakładowej organizacji
związkowej ( art' 18 ust' 1 statutu ZNP), gdyż przedstawił informację o liczbie
członków.

W trakcie trwania postępowania konkursowego wpłynęło Zastrzeżenie
kandydata na kandydata na stanowisko dyrektora do zarządzenia w sprawie
powołania komisji konkursowej odnośnie udziału przedstawiciela NSZZ ,.Solidarność"
Ziemia Radomska.

Po szczegółowej analizie ustalono, że związek zawodowy NSZZ ,,Solidarność"
Ziemia Radomska nie posiada statusu zakładowej (międzyzakładowej) organizacji
związkowej, gdyż nie przedstawił informacji o liczbie członków.

Zgodnie z ustaloną linią ozecznictwa przez inne nieprawidłowości, o których
mowa W $ B ust. 2 pkt 4 rozporządzenia rozumieć nalezy takze uchybienia, które
doĘczyły Wyłaniania składu komisji konkursowej ( wyrok WSA w Łodzi z dnia
6 lutego 2013r. IIISA/Łd I0t4/72, LeX nr 1287150, wyrok NSA z dnia 16 listopada
2010r. IOSK I445lI0).

Powołanie przedstawiciela NSZZ'' Solidarność" ziemia Radomska stanowi więc
nieprawidłowość, która może mieć wpływ na wynik konkursu, zwaŻywszy, że komisja
konkursowa wyłania kandydata na stanowisko dyrektora, a to stosownie do ! 6
ust. 1 rozporządzenia.

Wobec powyzszego w przekonaniu organu prowadzącego zachodzi pzesłanka
uniewaznienia konkursu na stanowisko dyreKora Publicznej Szkoły Podstawowej
w Jastrzębiu.
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