
Uchwała Nr 1278/2015 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

                                                    z dnia 13 listopada 2015 r. 

w sprawie: udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Wojewódzkiego Urzędu Pracy  

w Poznaniu do wykonywania zadań związanych z realizacją Wielkopolskiego 

Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.  

 

 

Na podstawie art. 41 ust. 1 oraz art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  

o samorządzie województwa (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1392) w związku z uchwałą  

nr 395/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 2 kwietnia 2015 roku w sprawie: 

podziału kompetencji związanych z realizacją Wielkopolskiego Regionalnego Programu 

Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+) oraz uchwałą nr 519/2015 Zarządu 

Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 maja 2015 r. w sprawie udzielenia upoważnienia 

Dyrektorowi Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu do wykonywania zadań związanych  

z realizacją Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020,  

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca WRPO na lata 2014-

2020 uchwala, co następuje:  

§ 1 

Udziela się Pani Barbarze Kwapiszewskiej – Dyrektorowi Wojewódzkiego Urzędu Pracy  

w Poznaniu upoważnienia do realizacji Wielkopolskiego Regionalnego Programu 

Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach Priorytetu inwestycyjnego 8i oraz Priorytetu 

inwestycyjnego 9i, w tym: 

1) składania oświadczeń woli, w tym podpisywania umów w związku z realizacją WRPO 

2014 – 2020,  

2) kontroli projektów realizowanych w ramach WRPO 2014 – 2020,   

3) dokonywania płatności z budżetu środków europejskich na rzecz Beneficjentów na 

podstawie zleceń płatności składanych w systemie BGK.  

 

                                                           § 2 

W zakresie wskazanym w § 1 upoważnienie umożliwia udzielanie dalszych upoważnień 

Wicedyrektorom Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, a w zakresie wskazanym w  § 1 

pkt 2 także pracownikom Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu.  

 

 



§ 3 

Do czynności przekraczających zakres upoważnienia wymagana jest zgoda w formie 

uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego.  

§ 4 

Potwierdza się czynności dotyczące składania przez Dyrektora oraz Wicedyrektora 

Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu oświadczeń woli w ramach realizacji 

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, które wynikają 

z powołanej uchwały nr 395/2015 oraz 519/2015.  

§ 5 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu.  

§ 6 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

z up. Marszałka Województwa 

Wojciech Jankowiak 

Wicemarszałek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

Uchwały Nr 1278/2015 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

   z dnia 13 listopada 2015 r. 

 

       Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa  

(t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1392) zarząd województwa wykonuje zadania należące  

do samorządu województwa, niezastrzeżone na rzecz sejmiku województwa i wojewódzkich 

samorządowych jednostek organizacyjnych. Z kolei w myśl art. 56 ust. 1 powołanej ustawy 

kierownicy wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych niemających 

osobowości prawnej działają jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego 

przez zarząd województwa.  

        Zarząd Województwa Wielkopolskiego w dniu 2 kwietnia 2015 r. podjął uchwałę  

Nr 395/2015 w sprawie: podziału kompetencji związanych z realizacją Wielkopolskiego 

Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+). Na mocy 

powyższej uchwały, Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Poznaniu jako wojewódzkiej 

samorządowej jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, powierzono 

zadania związane z realizacją WRPO na lata 2014-2020 w zakresie Priorytetu 

inwestycyjnego 8i Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych 

zawodowo, w tym długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy, także poprzez 

lokalne inicjatywy na rzecz zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników oraz 

Priorytetu inwestycyjnego 9i Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych 

szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie. W oparciu  

o powyższą uchwałę Zarząd Województwa Wielkopolskiego na mocy uchwały 519/2015  

z dnia 19 maja 2015 r. udzielił Dyrektorowi WUP upoważnienia do wykonywania zadań  

w zakresie WRPO 2014-2020. Dla skutecznej realizacji zadań w przedmiotowym zakresie 

zasadne jest jednak udzielenie Dyrektorowi WUP odrębnego upoważnienia do składania 

oświadczeń woli, kontroli realizowanych projektów oraz dokonywania zleceń płatności.      

        W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.  

 

Wojciech Jankowiak 

Wicemarszałek 

 

 


