
                                                   Uchwała Nr  3762 / 2017 

                                      Zarządu Województwa Wielkopolskiego  

                                                  z dnia 1 czerwca 2017 roku   

 

w sprawie  rozpatrzenia skargi               z dnia 4 maja 2017 r. na działalność dyrektora 

instytucji kultury Parowozownia Wolsztyn Pana Andrzeja Jabłońskiego dotyczącej 

niedopełnienie obowiązków służbowych wynikających z § 7 ust.2 pkt. 5 Statutu instytucji 

kultury Parowozownia Wolsztyn nadanego Uchwałą Nr XX/544/2016 Sejmiku Województwa 

Wielkopolskiego z dnia 27 czerwca 2016 r.  

 

Na podstawie z art. 238 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks  postępowania 

administracyjnego (t. j. 2016 r., poz. 23 ze zm.) w zw. z  art. 41 ust.2 pkt. 6 ustawy z dnia 5 

czerwca 1998 r. o samorządzie województwa  (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 486 ze zm.), Zarząd 

Województwa Wielkopolskiego postanawia:   

                                                                      § 1 

Stwierdzić częściową zasadność skargi           z dnia 4 maja 2017 r. na działalność dyrektora 

instytucji kultury Parowozownia Wolsztyn Pana Andrzeja Jabłońskiego dotyczącej 

niedopełnienia obowiązków służbowych wynikających z § 7 ust.2 pkt. 5 Statutu instytucji 

kultury Parowozownia Wolsztyn nadanego Uchwałą Nr XX/544/2016 Sejmiku Województwa 

Wielkopolskiego z dnia 27 czerwca 2016 r., poprzez nieumieszczenie na ulotce Parowozowni 

Wolsztyn informującej o Paradzie Parowozów w dniu 29 kwietnia 2017 roku, herbów i logo 

organizatorów to jest Województwa Wielkopolskiego,  Powiatu Wolsztyńskiego, Gminy 

Wolsztyn oraz PKP Cargo S.A. 

 

                                                                     § 2 

Zobowiązać Dyrektora Departamentu Transportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa  

Wielkopolskiego w Poznaniu do wykonania uchwały. 

  

                                                                       § 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

z up. Marszałka Województwa 

Wojciech Jankowiak 

Wicemarszałek 

 



                                                       Uzasadnienie 

                                             do Uchwały Nr  3762 / 2017  

                                  Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

                                                z dnia 1 czerwca 2017 r.   

 

W dniu 11 maja 2017 r. do Zarządu Województwa Wielkopolskiego wpłynęło pismo 

Wojewody Wielkopolskiego z dnia 8 maja 2017 r. (KN-XI.1411.29.2017.1), przy którym 

przekazana została do rozpatrzenia przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego skarga z 

dnia 4 maja  2017 r.                     .  

 

         W złożonej skardze,             zarzucił dyrektorowi  Parowozowni Wolsztyn Panu 

Andrzejowi Jabłońskiemu niedopełnienie obowiązków służbowych wynikających z § 7 ust. 2 

pkt. 5 Statutu instytucji kultury Parowozownia Wolsztyn nadanego Uchwałą Nr XX/544/2016 

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 czerwca 2016 r.,  poprzez nieumieszczenie 

na ulotce Parowozowni Wolsztyn informującej o Paradzie Parowozów w dniu 29 kwietnia 

2017 roku, herbów i logo organizatorów tego wydarzenia, to jest Województwa 

Wielkopolskiego,  Powiatu Wolsztyńskiego, Gminy Wolsztyn oraz PKP Cargo S.A., 

wnioskując jednocześnie o ukaranie dyrektora Parowozowni Wolsztyn. 

 

       Na powyższą okoliczność skarżący dołączył do skargi z dnia 4 maja 2017 r. zdjęcie  

ulotki reklamującej wspomniane wydarzenie w  Parowozowni Wolsztyn, zaznaczając miejsca, 

w których powinny się znaleźć herby i logo organizatorów. 

  

       Zarząd Województwa Wielkopolskiego badając przedmiotowa skargę stwierdził co 

następuje. 

       W projekcie ulotki przedstawionej Departamentowi Transportu Urzędu 

Marszałkowskiemu Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przez dyrektora 

Parowozowni Wolsztyn Pana Andrzeja Jabłońskiego były uwzględnione herby oraz logo 

organizatorów Parady Parowozów. Z niewiadomych przyczyn podczas drukowania 

jednorazowego zamówienia, wykonawca zamówienia nie umieścił herbów i logo 

organizatorów, tj. Województwa Wielkopolskiego,  Powiatu Wolsztyńskiego, Gminy 

Wolsztyn oraz logo PKP Cargo S.A., o czym dyrektor Parowozowni Wolsztyn Pan Andrzej 

Jabłoński powiadomił Departament Transportu. Treść ulotki oraz jej stronę graficzną 

przygotowała Parowozownia Wolsztyn wspólnie z Urzędem Miejskim w Wolsztynie. 

 

     Na stronie internetowej Parowozowni Wolsztyn umieszczona została przedmiotowa ulotka 

zgodnie z pierwotną wersją, tj. z herbami i logo organizatorów.   

 

      Brak umieszczenia herbów i logo organizatorów na ulotce informującej o Paradzie 

Parowozów nie powstał w wyniku celowego działania dyrektora Parowozowni Wolsztyn i nie 

stanowi istotnego uchybienia, które mogłoby mieć wpływ na ważność dokumentu lub 

dokumentów albo stanowić istotne naruszenie obowiązków służbowych przez dyrektora 

Parowozowni Wolsztyn i tym samym zastosowanie wobec niego sankcji dyscyplinarnych. 

    

      Tym samym nie stwierdzono naruszenia przez dyrektora Parowozowni Wolsztyn § 7 ust.2 

pkt. 5 Statutu instytucji kultury Parowozownia Wolsztyn.   

 

       Niniejsza uchwała stanowi określone w art. 238 § 1 kpa, stanowi zawiadomienie                                            

o sposobie załatwienia  wniesionej skargi.  
  Wojciech Jankowiak 

Wicemarszałek 


