
UZASADNIENIE 

 
Pismem z dnia 14 lutego 2006 r (doręczonym dnia 15 lutego 2006r do Wojewody Śląskiego w 
Katowicach oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach pani Urszula Zjawiona zawiadomiła 
o zaistniałych – jej zdaniem – nieprawidłowościach podczas konkursu na stanowisko Kierownika 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie. Skarżąca wskazała w szczególności na: 
zamieszczenie informacji o konkursie wyłącznie w Internecie; 
niespójne informowanie o nazwie obsadzanego stanowiska (Urząd Gminy posłużył się nazwą 
„dyrektor”); 
naruszenie przepisów art. 116 i 122 ustawy o pomocy społecznej poprzez dopuszczenie do konkursu 
osoby nie spełniającej ustawowych wymagań; 
opieranie rozstrzygnięcia przez komisję konkursową na podstawie kserokopii, zamiast oryginałów 
dokumentów; 
naruszenie przez komisję konkursową zasad przeprowadzania konkursu poprzez zadawanie pytań            
z innych dziedzin niż określone w pkt 1 c) ogłoszenia o konkursie na stanowisko kierownika GOPS; 
 
 
Zgodnie z treścią przepisu art. 229 pkt 3) kodeksu postępowania administracyjnego Rada Gminy jest 
organem właściwym do rozpoznawania skarg na działalność wójta, w zakresie jego zadań, innych niż 
zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. 
 
W wykonaniu powyższej normy Rada Gminy stwierdziła, że analiza przeprowadzonego postępowania 
konkursowego nie potwierdziła zarzutów stawianych przez Skarżącą Urszulę Zjawioną. 
Ustosunkowując się do poszczególnych zarzutów Rada Gminy stwierdziła: 
 
Ad 1)  
Zgodnie z art. 3a ust. 4 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 22 marca 1990r (t.j. Dz.U. 
2001 Nr 142, poz. 1593 z późn zm.) ogłoszenie o stanowisku urzędniczym oraz naborze kandydatów 
na to stanowisko umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, o którym mowa w ustawie z dnia              
6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198, z 2002 r. Nr 153,      
poz. 1271, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565), oraz na tablicy informacyjnej       
w jednostce, w której jest prowadzony nabór.  
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko kierownika GOPS w Janowie zostało zamieszczone                       
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Janowie oraz w siedzibie Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Janowie.  
Postępowanie Wójta Gminy było w tym zakresie zgodne z odpowiednimi przepisami ustawy, co czyni 
podniesiony w tym zakresie zarzut bezpodstawnym.  
 
Ad 2)  
Zarówno w ogłoszeniu o konkursie na stanowisko kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
z dnia 18 stycznia 2006 r., jak i składane przez kandydatki oferty zawierały określenie stanowiska 
„kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej”, jako ustawowego terminu tego stanowiska, co – 
w ocenie Rady Gminy – jednoznacznie wskazuje na to, że uczestnicy postępowania konkursowego 
prawidłowo zrozumieli rodzaj stanowiska, na które organizowany jest konkurs.  
W ocenie Rady Gminy potwierdzenie przez pracownika urzędu wpływu dokumentów poprzez użycie 
słowa „dyrektor” stanowi jedynie oczywistą omyłkę pisarską (i to w kwestii jedynie                      
materialno-technicznej) i nie stanowi naruszenia prawa. 
W tym zakresie należy uznać podniesiony zarzut za bezzasadny.  
 
Ad 3) 
Skarżąca podniosła, iż pani Halina Pabiasz nie spełnia wymagań określonych w art. 116 i 122 ustawy 
o pomocy społecznej.  
Zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej wymagania dotyczące kierownika Ośrodków 
Pomocy Społecznej uregulowane są w art. 122 w/w ustawy. W szczególności nie jest wymagane, aby 
kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej posiadał uprawnienia lub kwalifikacje pracowników socjalnych 
– określone w art. 116 ustawy o pomocy społecznej.  
Pani Halina Pabiasz – obecny kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej posiada 
specjalizację z zakresu Pracy Socjalnej i Organizacji Pomocy Społecznej – świadectwo ukończenia 
studiów podyplomowych Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie . 
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Odnosząc się do zarzutu braku odpowiednich kwalifikacji (brak 3 lat stażu pracy w pomocy 
społecznej) stwierdzić należy: 
Ustawa o pomocy społecznej posługuje się pojęciami „pomoc społeczna” w kilku odrębnych 
znaczeniach. Art. 2 ust 1 ustawy stwierdza, iż „Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej 
państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji 
życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby                      
i możliwości.”  
Art. 2 ust 2 ustawy stwierdza, iż pomoc społeczna jest organizowana przez organy administracji 
rządowej i samorządowej we współpracy z enumeratywnie wymienionymi podmiotami,                               
w szczególności z organizacjami pozarządowymi i Kościołem Katolickim.  
Pani Halina Pabiasz – zatrudniona na stanowisku kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Janowie, wykazała staż pracy na stanowisku kierownika ośrodka Betania 2 Caritas Archidiecezji 
Częstochowskiej. Należy wskazać, że do zadań Caritas Archidiecezji Częstochowskiej – zgodnie               
z art. 3 jej Statutu – należała m.in. pomoc społeczna.  
Wskazać należy, że ustawa o pomocy społecznej nie wymaga, aby 3-letni staż pracy miał miejsce             
w ośrodkach pomocy społecznej (art. 110 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej) albo w innych 
jednostkach organizacyjnych tworzonych przez Gminy        (art. 111 ustawy o pomocy społecznej).             
W ocenie Rady Gminy ustawodawca posługując się w art. 122 pojęciem „pomoc społeczna” miał na 
myśli podmioty wymienione w art. 2 ust. 2 ustawy realizujące zadania wymienione w ust 1 w/w 
artykułu tj.: organizacje społeczne i pozarządowe, Kościół Katolicki, inne kościoły, związki wyznaniowe 
oraz osoby fizyczne i prawne, podejmujące działania: „mające na celu umożliwienie osobom                      
i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, 
wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości”. 
Gdyby zamiarem ustawodawcy było zawężenie wymaganego stażu pracy wyłącznie do pracy                    
w ośrodkach pomocy społecznej albo innych jednostkach organizacyjnych gminy zamiar taki                      
z pewnością zostałby wyraźnie wyartykułowany w ustawie. Jednakże w przypadku braku takiego 
wyraźnego wskazania nie jest możliwe zawężanie pojęcia „pracy w pomocy społecznej” do wyżej 
wskazanego zakresu, z uwagi chociażby na konstytucyjny nakaz równego traktowania podmiotów. 
W tym zakresie należy uznać podniesiony zarzut za bezzasadny.  
 
Ad 4) 
Skarżąca uczyniła zarzut z faktu, iż wójt w ogłoszeniu o konkursie dopuścił składanie kserokopii 
dokumentów.  
Art. 3a ust. 5 pkt 5) ustawy o pracownikach samorządowych upoważnia wójta gminy do wskazania              
w ogłoszeniu wymaganych przy naborze dokumentów. W ocenie tut. organu zapis ten upoważnia tym 
samym również do wskazania formy, w jakiej powinny zostać złożone dokumenty (oryginał albo ksero 
dokumentów) (wnioskowanie a maiori ad minus), jeżeli bowiem wójt jest upoważniony do wskazania 
rodzajów dokumentów, które powinny zostać przedłożone to tym bardziej, uprawniony jest do 
wskazania formy, w jakiej dokumenty powinny zostać złożone.  
Należy przy tym zwrócić uwagę, że wymaganie przedłożenia kserokopii dokumentów jest działaniem 
na korzyść kandydatów biorących udział w naborze i tego typu ułatwienia – na korzyść mieszkańców 
czy pracowników Gminy Janów – spotykają się z akceptacją Rady Gminy. 
W tym zakresie należy uznać podniesiony zarzut za bezzasadny.  
 
Ad 5) 
Skarżąca uczyniła zarzut z faktu, iż stawiane jej pytania wykraczały poza zakres wskazany w Punkcie 
1. podpunkt 1) lit. „c” ogłoszenia o przeprowadzeniu naboru, albowiem zadano jej pytania z zakresu 
ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.  
 
Należy zwrócić uwagę, iż nabór odbywał się na stanowisko kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej, zaś od kandydatów wymagano m.in.: 
- odpowiedniego doświadczenia (punkt 1 podpunkt 1) lit „e” ogłoszenia); 
- umiejętności sprawnej organizacji pracy (punkt 1 podpunkt 2) lit „a” ogłoszenia); 
Słownik języka polskiego definiuje „doświadczenie” jako: “ogół wiadomości zdobytych na podstawie 
obserwacji i przeżyć; znajomość życia, rzeczy i ludzi; zasób umiejętności, praktyka, wprawa; próba 
życiowa” 
 
„Doświadczenie” obejmuje zatem zarówno umiejętności praktyczne, jak i teoretyczne pozwalające 
wypełniać postawione przed kandydatem zadania. Należy zwrócić uwagę, że ośrodki pomocy 
społecznej wykonują zadania zlecone albo własne. Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach 
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rynku pracy wskazuje na jedno z takich zadań, jakim jest organizowanie prac społecznie użytecznych. 
Rada Gminy podziela opinię komisji konkursowej, iż wiedza na temat powyższej instytucji rynku pracy 
jest wiedzą niezbędną dla osoby pełniącej funkcje kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej, tym bardziej, iż Gmina Janów aktywnie korzysta z dostępnych prawem środków w celu 
ograniczenia bezrobocia na własnym terenie, zaś Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej spełnia ważną 
rolę w tych działaniach.  
 
Ponadto zauważyć należy, że nie jest możliwe stworzenie sprawnej organizacji pracy bez dogłębnej 
znajomości zakresu działania podległej jednostki i – w ocenie Rady Gminy – wiedza ta nie może być 
wiedzą jedynie teoretyczną – nabytą na potrzeby przeprowadzanego naboru – lecz winna być 
ugruntowana odpowiednią praktyką. Stawiany przed jednostkami samorządu terytorialnego i ich 
jednostkami organizacyjnymi zakres zadań wymaga od zatrudnianych urzędników wysokich 
kwalifikacji i – w ocenie Rady Gminy – niedopuszczalnym byłoby powierzanie stanowisk osobom tych 
kwalifikacji nie posiadającym.  
W tym zakresie należy uznać podniesiony zarzut za bezzasadny.  
 
 
Na marginesie, Rada Gminy jest zażenowana formą skargi, zawierającą obok zarzutów co do 
postępowania konkursowego, twierdzenia o niezgodnym z prawem przeprowadzeniu postępowania 
konkursowego.  
 
O ile niezbywalnym prawem każdego obywatela Rzeczypospolitej jest prawo do krytyki organów 
państwowych czy samorządowych, to niedopuszczalne jest podnoszenie bezpodstawnych zarzutów 
noszących cechy zniesławienia.  
 
Mając powyższe na uwadze, Rada Gminy rozstrzygnęła jak powyżej. 
 
 

Przewodniczący Rady 

Gminy Janów 

 

/Sławomir Krzyształowski/ 

 


