
 

 

Uchwała nr 2220/2016 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 17 czerwca 2016 r.  

 
 
w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu.    

   
Na podstawie art. 56 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa  

(t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 486 z późn. zm.) Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala, co 

następuje:    

 
§ 1 

 

Udziela się Pani Barbarze Kwapiszewskiej – Dyrektorowi Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu 

upoważnienia do wykonania wszystkich czynności związanych z wnioskiem Dyrektora 

Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach z dnia 3 czerwca 2016 roku, w tym do przesłuchania 

wskazanej w tym wniosku osoby w charakterze świadka. 

 
§ 2 

 

Niniejsze pełnomocnictwo upoważnia Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu do 

udzielania dalszych upoważnień. 

 
§ 3 

 

Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Wojewódzkiego Urzędu Pracy  

w Poznaniu.  

 
§ 4 

   
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

Marszałek Województwa 

Marek Woźniak 

  

 

 

 

 

 

 



 UZASADNIENIE 

           do Uchwały nr 2220/2016 

              Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

            z dnia 17 czerwca 2016 r. 

 

Zgodnie z art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa  

(t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 486 z późn. zm.), kierownicy wojewódzkich samorządowych jednostek 

organizacyjnych nie mających osobowości prawnej działają jednoosobowo na podstawie 

pełnomocnictwa udzielonego przez zarząd województwa. Zgodnie natomiast z art. 56 ust. 2 ww. 

ustawy do czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa wymagana jest zgoda, w formie 

uchwały, zarządu województwa. 

 

Wnioskiem z dnia 3 czerwca 2016 roku Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach, w 

związku z toczącym się postępowaniem administracyjnym wobec Fundacji Rozwoju Nauki i 

Przedsiębiorczości z siedzibą w Poznaniu w sprawie zwrotu nieprawidłowo wykorzystanego 

dofinansowania wraz z należnymi odsetkami, liczonymi jak dla zaległości podatkowych, w ramach 

projektu nr POKL.08.01.02-24-013/11 pt.: „Analiza trendów rozwojowych branży motoryzacyjnej i 

awiacyjnej podregionu bielskiego”, zwrócił się do Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w 

Poznaniu o dokonanie czynności w trybie art. 52 w zw. z art. 77 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 

r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.): o 

przesłuchanie w charakterze świadka osoby wskazanej we wniosku. 

 

Stosownie do zapisów art. 52 Kodeksu postępowania administracyjnego w toku postępowania 

organ administracji publicznej zwraca się do właściwego terenowego organu administracji rządowej 

lub organu samorządu terytorialnego o wezwanie osoby zamieszkałej lub przebywającej w danej 

gminie lub mieście do złożenia wyjaśnień lub zeznań albo do dokonania innych czynności, 

związanych z toczącym się postępowaniem. Organ prowadzący postępowanie oznaczy zarazem 

okoliczności będące przedmiotem wyjaśnień lub zeznań albo czynności, jakie mają być dokonane. 

Zgodnie bowiem z art. 77 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego organ administracji 

publicznej jest obowiązany w sposób wyczerpujący zebrać i rozpatrzyć cały materiał dowodowy. 

 

Podjęcie niniejszej Uchwały jest zasadne, gdyż wykonanie czynności wskazanych we wniosku 

Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach z dnia 3 czerwca 2016 r. przekracza zakres 

pełnomocnictwa udzielonego Dyrektorowi Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu Uchwałą nr 

2945/2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 11 stycznia 2013 r. 

 

Krzysztof Grabowski 

Wicemarszałek 

  


