
 

Uchwała Nr  916 / 2015 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 07 sierpnia 2015 roku 

 

w sprawie: odwołania Pani Wiesławy Nowak ze stanowiska  z-cy Dyrektora Wielkopolskiego 

Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu.        

 

 

                                                                          

 Na podstawie art. 7 ust. 1  ustawy z dnia 22 października 2004r. o jednostkach doradztwa 

rolniczego  (  Dz.U. 2013 r., poz. 474  j.t.)  i  art. 70 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks 

pracy ( Dz.U. 2014 r. poz.1502 ze zm.)  Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala, co 

następuje: 

 

§ 1 

Odwołuje się z dniem 07 sierpnia 2015 r. Panią Wiesławę Nowak ze stanowiska z-cy 

Dyrektora  Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu. 

 

§ 2 

1. Odwołanie   jest   równoznaczne   z   wypowiedzeniem   stosunku   pracy  z  zachowaniem        

    trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia. 

2. W okresie wypowiedzenia po wykorzystaniu urlopu wypoczynkowego , zwalnia się Panią  

    Wiesławę Nowak z obowiązku świadczenia pracy z zachowaniem prawa do  

    dotychczasowego wynagrodzenia. 

§ 3 

 

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego. 

 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

z up. Marszałka Województwa 

Wojciech Jankowiak 

Wicemarszałek 

 

 

 



 

Uzasadnienie do uchwały Nr   916 / 2015 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 07 sierpnia 2015 roku 

 

                                                                                 

Na wniosek dyrektora jednostki doradztwa rolniczego z dnia 03 sierpnia 2015r.   

zgodnie z ustawą z dnia 22 października 2004r. o jednostkach doradztwa rolniczego ( Dz. U. 

2013r., poz. 474 j.t. ) wykorzystując przysługujące mu prawa  Zarząd Województwa podjął 

decyzję o odwołaniu Pani Wiesławy Nowak ze stanowiska  z-cy Dyrektora Wielkopolskiego 

Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu. 

W uzasadnieniu wniosku Pana Ryszarda Jaworskiego, Dyrektora Wielkopolskiego 

Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu o odwołanie z-cy Dyrektora  powołano się na  

liczne uchybienia w zakresie należnego nadzoru i realizacji zadań jej powierzonych.   

W świetle powyższego oraz w trosce o prawidłowy rozwój i funkcjonowanie 

Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu konieczna jest zmiana na 

stanowisku z-cy Dyrektora w/w jednostki. 

 W tym stanie rzeczy podjęcie przedmiotowej uchwały jest w pełni zasadne. 

 

 

 

Krzysztof Grabowski 

Wicemarszałek 

 


