
 

UCHWAŁA Nr 296 / 5826 / 21 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

w RZESZOWIE 
z dnia 7 lipca 2021r. 

 

w sprawie zamiaru odwołania ze stanowiska dyrektora Medyczno-Społecznego 
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Stalowej Woli. 

 

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

województwa (Dz.U. z 2020 r. poz. 1668 ze zm.) i art. 66 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia  

14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082), 

 
Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie 

uchwala, co następuje: 
 

§ 1 

 

1. Występuje się do Podkarpackiego Kuratora Oświaty o wyrażenie opinii w sprawie 

odwołania z dniem 31 sierpnia 2021 r. Pana Roberta Grzyba ze stanowiska 

dyrektora Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego 

i Ustawicznego w Stalowej Woli. 

2. Uzasadnienie odwołania stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§ 2 

 

Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi Departamentu Edukacji, Nauki i Sportu 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie. 

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
Podpisał: 
Władysław Ortyl – Marszałek Województwa Podkarpackiego  

  



 

Załącznik do Uchwały Nr 296/5826/21 

Zarządu Województwa Podkarpackiego 

w Rzeszowie 

z dnia 7 lipca 2021r.   

 

UZASADNIENIE 

odwołania ze stanowiska dyrektora Medyczno-Społecznego Centrum 

Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Stalowej Woli 

Przypadki uzasadniające odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora 

szkoły lub placówki wymienione zostały w art. 66 ustawy Prawo oświatowe. Do nich 

należą: 1) złożenie przez nauczyciela rezygnacji, za trzymiesięcznym 

wypowiedzeniem, 2) ustalenie negatywnej oceny pracy lub negatywnej oceny 

wykonywania zadań - bez wypowiedzenia, 3) złożenie przez organ sprawujący nadzór 

pedagogiczny odpowiedniego wniosku, 4) w przypadku szczególnie uzasadnionym – 

po zasięgnięciu opinii kuratora oświaty. 

Sejmik Województwa Podkarpackiego rozwiązał z dniem 31 sierpnia 2021 r. 

Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Stalowej 

Woli (uchwała nr XXXV/567/21 z dnia 29 marca 2021 r.) 

Powstałe w wyniku rozwiązania  jednostki: 

− Medyczna Szkoła Policealna im. Hanny Chrzanowskiej w Stalowej Woli z dniem 

1 września 2021 r. przekazana została do prowadzenia Powiatowi 

Stalowowolskiemu (uchwała nr XXXV/569/21 Sejmiku Województwa 

Podkarpackiego z dnia 29 marca 2021 r.) 

− Podkarpackie Centrum Kształcenia Ustawicznego w Stalowej Woli zostanie 

zlikwidowane z dniem 31 sierpnia 2021 r.  (uchwała nr XXXV/568/21 z dnia  

29 marca 2021 r.) 

Konsekwencją uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego jest likwidacja 

dotychczasowej jednostki budżetowej, pn. Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego w Stalowej Woli. W takiej sytuacji organ prowadzący 

zobowiązany jest do odwołania dyrektora  

 

Odwołanie ze stanowiska dyrektora placówki może nastąpić jedynie w razie 

zaistnienia przesłanek wymienionych w art. 66 ust. 1 w związku z art. 188 ust. 3 ustawy 

Prawo oświatowe. Przypadek rozwiązania zespołu szkół wskazuje na konieczność 

zastosowania przez organ prowadzący, przy procedurze odwołania dyrektora 

ze stanowiska kierowniczego, art. 66 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo oświatowe, w którym 

mowa jest o przypadku szczególnie uzasadnionym. Ta konkretna sytuacja – 

rozwiązania Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego 

i Ustawicznego w Stalowej Woli – jest takim szczególnie uzasadnionym przypadkiem. 

 

 


