
UCHWAŁA NR XVIII/314/16 
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

 
z dnia 4 stycznia 2016 r.     

 
 

w sprawie wyrażenia stanowiska w przedmiocie rozwiązania stosunku pracy  
z radnym Markiem Ordyczyńskim -  Dyrektorem Podkarpackiego Oddziału 

Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 
 
Na podstawie  art. 27 ust. 2  ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie 
województwa (tekst jednolity: Dz.U. 2015, poz.1392), 

 
Sejmik Województwa Podkarpackiego                                                                 

uchwala, co następuje : 
 

§ 1 
 
Sejmik Województwa Podkarpackiego wyraża zgodę na rozwiązanie stosunku pracy 
z radnym  Markiem  Ordyczyńskim,  zajmującym  stanowisko Dyrektora 
Podkarpackiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa. Uzasadnienie wyrażonej zgody stanowi załącznik do uchwały. 
 

 
§ 2 

 
Wykonanie uchwały  powierza  się  Przewodniczącemu Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego. 

 
§ 3 

 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



        Załącznik do Uchwały Nr XVIII/314/16 
        Sejmiku Województwa Podkarpackiego 

z dnia 4 stycznia 2016 r. 

 
Uzasadnienie 
 

Radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego Marek Ordyczyński zajmuje 

stanowisko Dyrektora Podkarpackiego Oddziału Regionalnego Agencji 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.  

W dniu 15 grudnia 2015 r. Daniel Obajtek p.o Prezesa Agencji 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wystąpił z wnioskiem o wyrażenie zgody na 

rozwiązanie stosunku pracy z Dyrektorem Podkarpackiego Oddziału Regionalnego 

Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – radnym Markiem Ordyczyńskim w 

trybie art. 27 ust. 2 ustawy o samorządzie województwa.  

p.o dyrektora Daniel Obajtek w rozpatrywanym piśmie podnosi, że przyczyną 

odwołania Pana Marka Ordyczyńskiego ze stanowiska Dyrektora Podkarpackiego 

Oddziału Regionalnego nie są zdarzenia związane z wykonywaniem mandatu 

radnego oraz, że funkcja dyrektora oddziału regionalnego podlega szczególnej 

ocenie, znacznie surowszej od pozostałych pracowników. Potwierdzeniem tej tezy 

jest treść art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i 

Modernizacji Rolnictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1438 ze zm.) zgodnie z 

którym dyrektor oddziału regionalnego powołuje i odwołuje Prezes Agencji. Cechą 

charakterystyczną stosunku pracy z powołania jest brak ochrony jego trwałości, 

wyrażający się tym, że organ powołujący, w tym przypadku Prezes Agencji, może w 

każdej chwili, bez podania przyczyny, odwołać powołanego pracownika 

zajmowanego stanowiska.  W ocenie wnioskodawców podjęcia niniejszej uchwały 

przyczyną odwołania Pana Marka Ordyczyńskiego ze stanowiska Dyrektora 

Podkarpackiego Oddziału Regionalnego ARiMR nie są zdarzenia związane z 

wykonywaniem mandatu radnego Województwa Podkarpackiego. 


