
UCHWAŁA NR XXXIII/618/13 
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

 
z dnia 29 kwietnia 2013 r. 

 
w sprawie rozpatrzenia wezwań do usunięcia naruszenia interesu prawnego  

 
Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
województwa (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.), 
  

Sejmik Województwa Podkarpackiego 
uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

 
Odmawia się uwzględnienia wezwania: 
1) słuchaczy Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Ropczycach do 

usunięcia naruszenia ich interesu prawnego uchwałą Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego nr XXX/579/13 z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie zamiaru 
likwidacji Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Ropczycach,  

2) słuchaczy Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Leżajsku do usunięcia 
naruszenia ich interesu prawnego uchwałą Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego nr XXX/577/13 z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie zamiaru 
likwidacji Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Leżajsku, 

3) słuchaczy Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Przemyślu do 
usunięcia naruszenia ich interesu prawnego uchwałą Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego nr XXX/575/13 z dnia 25 lutego 2013 r.,  

4) Pani Moniki Faustyny Wojciechowskiej do usunięcia naruszenia jej interesu 
prawnego uchwałą Sejmiku Województwa Podkarpackiego nr XXX/578/13 z dnia 
25 lutego 2013 r. w sprawie zamiaru likwidacji Nauczycielskiego Kolegium 
Języków Obcych w Nisku, 

5) słuchaczy Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Nisku do usunięcia 
naruszenia ich interesu prawnego uchwałą Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego nr XXX/578/13 z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie zamiaru 
likwidacji Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Nisku, 

6) słuchaczy Kolegium Nauczycielskiego im. Aleksandra Fredry w Przemyślu do 
usunięcia naruszenia ich interesu prawnego uchwałą nr XXX/575/13 z dnia 25 
lutego 2013 r. w sprawie zamiaru likwidacji Kolegium Nauczycielskiego im. 
Aleksandra Fredry w Przemyślu. 

 
- z przyczyn opisanych w załączniku do niniejszej uchwały. 
 

§ 2 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego. 
 

§ 3 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
  



Załącznik do uchwały NR XXXIII/618/13 
Sejmiku Województwa Podkarpackiego 
z dnia 29 kwietnia 2013 r. 
 

 
 
 Do Sejmiku Województwa Podkarpackiego wpłynęły wezwania do usunięcia 
naruszenia interesu prawnego słuchaczy Nauczycielskiego Kolegium Języków 
Obcych w Ropczycach do usunięcia naruszenia ich interesu prawnego uchwałą 
Sejmiku Województwa Podkarpackiego nr XXX/579/13 z dnia 25 lutego 2013 r. w 
sprawie zamiaru likwidacji Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych 
w Ropczycach,  słuchaczy Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Leżajsku 
do usunięcia naruszenia ich interesu prawnego uchwałą Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego nr XXX/577/13 z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie zamiaru likwidacji 
Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Leżajsku, słuchaczy 
Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Przemyślu do usunięcia naruszenia 
ich interesu prawnego uchwałą Sejmiku Województwa Podkarpackiego nr 
XXX/575/13 z dnia 25 lutego 2013 r., Pani Moniki Faustyny Wojciechowskiej oraz 
słuchaczy Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Nisku do usunięcia 
naruszenia jej interesu prawnego uchwałą Sejmiku Województwa Podkarpackiego 
nr XXX/578/13 z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie zamiaru likwidacji 
Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Nisku. 
 Rozpatrując wyżej wymienione wezwania należy stwierdzić, iż procedura 
likwidacji zakładów kształcenia nauczycieli składa się z dwóch równorzędnych 
etapów. W pierwszej kolejności podejmowana jest uchwała o zamiarze likwidacji 
jednostki, która ma charakter intencyjny. Następnie, po zawiadomieniu co najmniej 
na 6 miesięcy przed terminem likwidacji, słuchaczy, kuratora oświat oraz ministra 
edukacji narodowej sejmik województwa, po uzyskaniu pozytywnej opinii ministra 
edukacji narodowej, może zlikwidować zakład kształcenia nauczycieli - zgodnie 
z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 1997 r. 
w sprawie zakładów kształcenia nauczycieli (Dz.U. Nr 104, poz. 664 z późn. zm.). 
 Uchwała o zamiarze likwidacji kolegiów uzewnętrznia jedynie zamiar sejmiku 
województwa odnośnie likwidacji i stanowi formę informacji właściwych podmiotów 
o takim zamiarze. Uchwała taka stanowi jedynie pierwszy etap w procedurze 
likwidacyjnej i w konsekwencji może lecz wcale nie musi prowadzić do faktycznej 
likwidacji kolegium. Nie rozstrzyga o dalszym istnieniu kolegium. Zatem 
o naruszeniu interesu prawnego nie można mówić w przypadku uchwały 
„intencyjnej”. 
 Sejmik Województwa Podkarpackiego stoi na stanowisku, iż uchwały w sprawie 
zamiaru likwidacji Kolegium Nauczycielskiego im. Aleksandra Fredry, 
Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Leżajsku, Nauczycielskiego 
Kolegium Języków Obcych w Mielcu, Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych 
w Nisku, Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Przemyślu, 
Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych i Nauczycielskiego Kolegium Języków 
Obcych w Ropczycach, Zespołu Kolegiów Nauczycielskich w Tarnobrzegu podjęte 
zostały zgodnie z § 22 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 
sierpnia 1997 r. w sprawie zakładów kształcenia nauczycieli. 
  

 
   
 


