
UCHWAŁA NR 1883/2016 

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 14 kwietnia 2016 r. 

 
w sprawie:  uzgodnienia odwołania Pana Lechosława Ochockiego ze stanowiska 

zastępcy dyrektora Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej w Kaliszu 
 
 
 
Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa 
(Dz.U. z 2015 r., poz. 1392 ze zm.) w związku z art. 15 ust. 8 ustawy z dnia 25 października 
1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012 r., poz. 406 ze zm.) 
oraz § 13 ust. 2 statutu Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej w Kaliszu stanowiącego załącznik 
do uchwały nr XIV/391/16 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 stycznia 2016 r. 
w sprawie nadania statutu Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej w Kaliszu, 
Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 
 
 

§  1 
 
Akceptuje się odwołanie Pana Lechosława Ochockiego ze stanowiska zastępcy dyrektora 
Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej w Kaliszu. 
 
 

§  2 
 
Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego i Dyrektorowi 
Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej w Kaliszu. 
 
 

§  3 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 

Marszałek Województwa 

Marek Woźniak 
 



U Z A S A D N I E N I E 
do Uchwały Nr 1883/2016 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego  
z dnia 14 kwietnia 2016 r. 

 
 
 W myśl art. 41 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa 
(Dz.U. z 2015 r., poz. 1392 ze zm.) do zadań zarządu województwa należy w szczególności 
kierowanie, koordynowanie i kontrolowanie działalności wojewódzkich samorządowych 
jednostek organizacyjnych. 
 
 Zgodnie z § 13 ust. 2 Statutu Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej w Kaliszu zastępcę 
dyrektora powołuje i odwołuje dyrektor w uzgodnieniu z Zarządem Województwa 
Wielkopolskiego. 
 
 Dyrektor Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej w Kaliszu zwróciła się z wnioskiem 
o uzgodnienie odwołania Pana Lechosława Ochockiego ze stanowiska zastępcy dyrektora 
Muzeum. Jego stosunek pracy został rozwiązany z dniem 4 marca 2016 r. na podstawie art. 53 § 1 
pkt 1 lit. b Kodeksu pracy. Przepis ten umożliwia pracodawcy rozwiązanie umowy o pracę bez 
zachowania  okresu wypowiedzenie wówczas, gdy niezdolność do pracy wskutek choroby trwa 
dłużej niż łączny okres pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku.  
 

Ostatnia, dłuższa nieobecność w pracy pana Lechosława Ochockiego przypadła na cały 
okres sprawowania funkcji przez obecną dyrektor Muzeum, która została powołana 1 grudnia 
2015 r. Tymczasem zgodnie z wyżej przywołanym statutem Dyrektor Muzeum Okręgowego 
Ziemi Kaliskiej w Kaliszu wykonuje swoje zadania przy pomocy Zastępcy i Głównego 
Księgowego. Zatem w Muzeum nie pracowała jedna z trzech kluczowych osób zarządzających tą 
placówką. Jednocześnie przed Muzeum stoją obecnie nowe wyzwania związane zarówno  
z jego reorganizacją, jak i realizacją strategicznych inwestycji, które wymagają szczególnego 
zaangażowania pracowników tej instytucji. 

 
W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały jest w pełni uzasadnione. 
 
 
 
 

Marszałek Województwa 

Marek Woźniak 
  


