
 
Uchwała Nr 1343/2015 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 01.12.2015 roku 

 

 

w sprawie: upoważnienia Pani Joanny Ganowicz – Dyrektora Departamentu Edukacji  

i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego do podpisywania  

i zatwierdzania w imieniu Województwa Wielkopolskiego dokumentów związanych  

z realizacją projektu systemowego pn. „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska” 

realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 

2014-2020.  

 

Na podstawie art. 57 ust. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa  

(Dz. U. z 2015 r.,  poz. 1392) uchwala się, co następuje: 

 

§1 

 

Udziela się upoważnienia Pani Joannie Ganowicz - Dyrektorowi Departamentu Edukacji  

i Nauki do podpisywania i zatwierdzania w imieniu Województwa Wielkopolskiego 

dokumentów związanych z realizacją projektu pn. „Czas zawodowców BIS – zawodowa 

Wielkopolska” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu 

Operacyjnego na lata 2014-2020, Priorytet Inwestycyjny 10iv Lepsze dostosowanie 

systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwianie przechodzenia z etapu 

kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia 

zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, 

dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez 

praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami, Działanie 8.3. 

Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku 

pracy, Poddziałanie 8.3.3 Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska – tryb 

pozakonkursowy, a w szczególności do:  

a) podpisywania i parafowania wniosku o dofinansowanie Projektu wraz z załącznikami,  

b) podpisywania umów w tym umowy partnerskiej w związku z realizacją Projektu, 

c) podpisywania sprawozdań z realizacji Projektu, 

d) podpisywania wniosków o płatność wraz z załącznikami.  

 

§2 

 

W przypadku nieobecności Pani Joanny Ganowicz - Dyrektora Departamentu Edukacji  

i Nauki spowodowanej urlopem, zwolnieniem lekarskim lub wyjazdem służbowym 

upoważnienia do czynności wymienionych w §1 udziela się Panu Piotrowi Waśko – Zastępcy 

Dyrektora Departamentu Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Wielkopolskiego. 

 

§3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Marszałek Województwa 

Marek Woźniak 



UZASADNIENIE 

do Uchwały Nr 1343/2015 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 01.12.2015 roku 

 

 

 

 

Zgodnie z treścią art. 57 ust. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

województwa (Dz. U. z 2015 r.  poz. 1392), Zarząd Województwa Wielkopolskiego może 

udzielić upoważnienia pracownikowi do składania oświadczeń woli związanych  

z prowadzeniem bieżącej działalności województwa.  

  

Udzielenie niniejszego upoważnienia do zatwierdzania w imieniu Województwa 

Wielkopolskiego wymienionych w § 1 uchwały dokumentów związanych z realizacją projektu 

pn. „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska” w ramach Wielkopolskiego 

Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, skróci proces podpisywania 

dokumentacji oraz zapewni znacznie sprawniejszą realizację przedsięwzięcia.  

 

  

Marzena Wodzińska 

  Członek Zarządu 
 

 


