
 

UCHWAŁA Nr 297 / 5862 / 21 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

w RZESZOWIE 
z dnia 13 lipca 2021r. 

 
w sprawie zamiaru odwołania ze stanowiska dyrektora  
Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie. 

 
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. Pani Beaty Michałuszko ze stanowiska 

dyrektora Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie. 

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: 
Piotr Pilch – Wicemarszałek Województwa podkarpackiego   



 

Załącznik do Uchwały Nr 297/5862/21 

Zarządu Województwa Podkarpackiego 

w Rzeszowie 

z dnia 13 lipca 2021r.   

 
 
 

UZASADNIENIE 
odwołania ze stanowiska dyrektora Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej 

w Rzeszowie 

 

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 podjął uchwałę w sprawie włączenia 
z dniem 1 września 2021 r. Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie  
do Podkarpackiego Zespołu Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie. 

Z dniem włączenia Podkarpacki Zespół Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie 
przejmuje wszelkie należności i zobowiązania Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej 
w Rzeszowie. Konsekwencją przyjętego rozwiązania jest likwidacja stanowiska 
dyrektora Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie. Bowiem wskutek 
włączenia jednostki wchodzące w skład Podkarpackiego Zespołu Placówek 
Wojewódzkich w Rzeszowie działać będą pod kierownictwem jednego dyrektora  
oraz ze wspólną administracją i obsługą.  

Odwołanie ze stanowiska dyrektora placówki może nastąpić jedynie w razie 
zaistnienia przesłanek wymienionych w art. 66 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe. 
Przypadek włączenia jednostki oświatowej w istniejący już Zespół wskazuje na 
konieczność zastosowania przez organ prowadzący, przy procedurze odwołania 
dyrektora ze stanowiska kierowniczego, art. 66 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo oświatowe 
(przypadek szczególnie uzasadniony). Ta konkretna sytuacja – włączenie 
Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie w struktury Podkarpackiego 
Zespołu Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie – jest takim szczególnie 
uzasadnionym przypadkiem. 

 
 


