
UCHWAŁA NR 818 / 2018 

ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO 

z dnia  11 października 2018 roku 

 

w sprawie odwołania Pani  Iwony Grzegorzewskiej ze stanowiska dyrektora  

Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Antoniewie 
 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (Dz.U. z 2018 r. poz. 995 ze zm.) oraz art. 66 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 29 

ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze 

zm.), po zaciągnięciu opinii Kuratora Oświaty, Zarząd Powiatu Wągrowieckiego uchwala, co 

następuje: 

 
 

§ 1. Odwołuje się z dniem 11 października 2018r. Panią Iwonę Grzegorzewską ze stanowiska 

dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Antoniewie. 

 
 

§ 2. Uzasadnienie do niniejszej uchwały wraz z pouczeniem stanowi integralną część uchwały. 

 

§ 3.Wykonanie uchwały powierza się Staroście Wągrowieckiemu. 

 
 

§  4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

   Starosta Wągrowiecki 

 …………………………………… 
      /Tomasz Kranc/ 
 

          Wicestarosta 

 …………………………………... 
    /Michał Piechocki/ 

 

  

                                                               Jacek Brzostowski  …………………………………. 

 Jerzy Springer ………………………………….. 

 Robert Woźniak      ………………………………...... 

  



UZASADNIENIE  

DO UCHWAŁY NR 818 / 2018 

ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO 

z dnia 11 października 2018 roku 

 

 

 

w sprawie odwołania Pani  Iwony Grzegorzewskiej ze stanowiska dyrektora  

Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Antoniewie 

 

Zgodnie z art. 32 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995 ze zm.) Zarząd Powiatu  zatrudniania i zwalniania 

kierowników jednostek organizacyjnych powiatu. Ponadto, w przypadku szkół i placówek 

prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, zarząd powiatu wykonuje zadania i 

kompetencje organu prowadzącego określone w art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. 

Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996  ze zm.). W myśl art. 66 ust. 1 pkt 2 tej ustawy 

organ, który powierzył nauczycielowi stanowisko kierownicze w szkole lub placówce: 

odwołuje nauczyciela ze stanowiska kierowniczego w przypadkach szczególnie uzasadnionych, 

w czasie roku szkolnego bez wypowiedzenia,   po zasięgnięciu opinii kuratora oświaty.  

W dniach 8 i 14 czerwca br. w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym im. Janusza 

Korczaka w Antoniewie została przeprowadzona kontrola doraźna przez Wizytatorów 

Kuratorium Oświaty w Poznaniu, Delegatury w Pile. Kontrola odbyła się na wniosek 

Rzecznika Praw Dziecka i w jej wyniku stwierdzono, że działania pracowników ośrodka (m.in. 

bicie, wyzywanie, szarpanie, utrudnianie kontaktu z rodzicami/opiekunami), jak i niektóre 

zapisy w dokumentach placówki, dotyczące zachowania, nagradzania i karania wychowanków, 

łamią prawa dziecka oraz podważają ideę resocjalizacji. Ponadto w placówce nie zapewnia się 

wychowankom higienicznych warunków pobytu. Wielkopolski Kurator Oświaty wydał 

dyrektorowi Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie cztery zalecenia, które 

polecił wykonać niezwłocznie. Pismem z dnia 02 lipca br. p. Iwona Grzegorzewska zgłosiła 

zastrzeżenia do protokołu kontroli doraźnej, których Wielkopolski Kurator Oświaty 

nie uwzględnił w całości. Następnie pani Iwona Grzegorzewska pismem z dnia 20.07.2018r. 

poinformowała Wielkopolskiego Kuratora Oświaty i organ prowadzący o tym, że w placówce 

zostaną wdrożone zalecenia pokontrolne. Jednak większość opisanych przez dyrektora 

placówki działań miało charakter deklaratywny, o czym zresztą sama p. Grzegorzewska 

informowała w końcowej części pisma, argumentując to brakiem obecności nauczycieli i 

wychowawców, w związku z feriami letnimi. W dniu 18 września 2018r. do tut. Urzędu 

wpłynęło pismo adresowane na Wielkopolskiego Kuratora Oświaty informujące o wdrożonych 

zaleceniach. 

 

Celem  ustalenia prawidłowości realizacji zaleceń w dniach 19 i 24 września 2018r. 

została przeprowadzona ponowna kontrola. Jej wyniki wskazują, że nie usunięto wszystkich 

stwierdzonych przez wizytatorów nieprawidłowości, a zalecenia nie zostały zrealizowane w 

 terminie określonym w protokole kontroli, który zobowiązywał dyrektora do podjęcia 

niezwłocznych działań. Nie zwalniało dyrektora z ich realizacji złożenie w dniu 04 lipca 



2018r. „pisemnego ustosunkowania się do wybranych kwestii podejmowanych w protokole 

kontroli”. Dbałość o bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne wychowanków jest obowiązkiem 

każdej placówki. Zatem jako niezasadna została uznana arguenatcja dyrektora, iż w związku z 

feriamii letnimi (młodzieżowy ośrodek wychowawczy jest placówką nieferyjną) nie można 

było wprowdzić zmian wcześniej. Protokół wskazuje, że poprzez zaniechanie 

natychmiastowych działań, dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie 

nie zapewniła wychowankom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu i naraziła ich na 

ewenutalną dalszą przemoc fizczyną i psychiczną ze strony niektórych pracowników 

pedagogicznych. Potwierdzają to wyniki aniety przeprowadzonej przez wizytatorów podczas 

kontroli miesiącu wrześniu br.  

 

Jako zasadne należy uznać, że dyrekor nie zapewniła wychowankom bezpieczych 

warunków pobytu w Ośrodku w zakresie przestrzegania praw dziecka, poprzez właściwe 

zapisy w dokumentacji Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie. Ponadto 

dyrektor Ośrodka, w ocenie Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w Poznaniu nie podejmowała 

działań mających na celu wzmocnienie nadzoru pedagogicznego nad działaniami 

wychowawców w okresie ferii letnich. Nie wprowadziła zmian do „Planu nadzoru 

pedagogicznego na rok szkolny 2017/2018”. Nie prowadziła kontroli i monitorowania w 

zakresie nieprawidłowości wskazanych w protokole kontroli doraźnej. W kontekście 

przeprowadzonej kontroli,  dyrektor nie podjęła działań zmierzających do szczegółowej analizy 

wychowawczej będącej wynikiem pracy całego grona pedagogicznego. 

 

W ocenie Wielkopolskiego Kuratora Oświaty dyrektor Młodzieżowego Ośrodka 

Wychowawczego w Antoniewie nie zapewnia wychowankom bezpiecznych i higienicznych 

warunków pobytu w zakresie przestrzegania praw dziecka. Działania, które powinien podjąć 

dyrektor w związku z otrzymanymi w wyniku kontroli zaleceniami miały na celu 

natychmiastową i trwałą poprawę sytuacji wychowanków oraz miały zapobiegać sytuacjom 

naruszającym ich godnosć i prawa. Zaniechanie przez dyrektora Młodzieżowego Ośrodka 

Wychowawczego w  Antoniewie działań stanowi w ocenie Wielkoplskiego Kuratora Oświaty 

przypadek szczególnie uzasadniony, o którym mowa w art. 66 ust. 1 pkt 2 w/w ustawy. 

 

 Pani Iwona Grzegorzewska nie wykonała wyraźnego zobowiązania Kuratora 

do niezwłocznego zrealizowania zaleceń. Nie uczniła tego, mimo rozmów i spotkań, w których 

osobiście Starosta Wągrowiecki zobowiązał ją do ich wykonania. Opieszałość pani dyrektor 

spowodowała zawieszenie wskazywania miejsc nieletnim w placówce przez Ośrodek Rozwoju 

Edukacji w Warszawie. Brak wskazań dla ośrodka powoduje niestabilność finansową 

placówki, stwarza zagrożenie dla możliwości dalszego zatrudnienia kadry pedagogicznej 

na dotychczasowym poziomie i w konsekwencji może doprowadzić do likwidacji ośrodka.   

 

Natychmiastowe odwołanie Pani Iwony Grzegorzewskiej ze stanowiska dyrektora 

Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie im. Janusza Korczaka jest więc 

uzasadnione koniecznością przywrócenia prawidłowego funkcjonowania placówki w zakresie 

pełnienia przez nią funkcji wychowawczej, i w konsekwencji przywrócenia przez Ośrodek 

Rozwoju Edukacji w Warszawie skierowań do placówki. Dalsze sprawowanie funkcji przez 

Panią dyrektor godziłoby więc w interes społeczny.  



Wniosek o odwołanie dyrektora w trybie art. 66 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 

2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996   ze zm.) został pozytywnie zaopiniowany 

przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w Poznaniu w opinii z dnia 04 października 2018r. 

W związku z powyższym podjecie przedmiotowej uchwały jest konieczne 

i uzasadnione. 

 

Pouczenie : 

1. Stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Sądu Rejonowego IV Wydział 

Pracy w Gnieźnie ul. Franciszkańska 9, w terminie 21 dni od dnia doręczenia 

odwołania. 

2. Stronie przysługuje prawo wniesienia skargi na uchwałę do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Poznaniu ul. Ratajczaka 10/12, w terminie 30 dni od od dnia, 

w którym  dowiedziała się o podjęciu uchwały.  

 

 

 

   Starosta Wągrowiecki 

 …………………………………… 
      /Tomasz Kranc/ 

 


