
Uchwała Nr 3067/2016 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 29 grudnia 2016 roku 

  

 

w sprawie zmiany Uchwały Nr 399/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego  

z dnia 2 kwietnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Opisu Funkcji i Procedur dla 

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020  

 

Na podstawie art. 72 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 

17 grudnia 2013 r. (Dz. U. U. E. Nr L 347 z dnia 20.12.2013 r.) ustanawiającego wspólne przepisy 

dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, 

Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz 

Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu 

Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego Rozporządzenie 

Rady (WE) Nr 1083/2006, art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

województwa (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 486), art. 15 pkt. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku 

o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 

finansowej 2014–2020 (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 217 ze zm.) oraz na podstawie art. 3 

Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. 

ustanawiające szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 

i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji 

określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między 

beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi 

Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 

 

§1 

 

Zmienia się uchwałę nr 399/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 2 kwietnia 

2015 r. w sprawie zatwierdzenia Opisu Funkcji i Procedur dla Wielkopolskiego Regionalnego 

Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 poprzez zmianę jej załącznika stanowiącego Opis 

Funkcji i Procedur dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 

2020, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały (wersja 2). 

 

§2 

 

Opis Funkcji i Procedur dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 

2020 (wersja 2) obejmuje w szczególności: 

a) opis funkcji poszczególnych podmiotów zaangażowanych w zarządzanie i kontrolę oraz 

podział funkcji w obrębie każdej z nich, 

b) instytucji audytowej i wszelkich innych podmiotów przeprowadzających audyty na jej 

odpowiedzialność.  

 

§3 

 

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego. 

 

§ 4 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 roku. 

 

 

Marszałek Województwa 

Marek Woźniak 

  



 

 

Uzasadnienie do uchwały  Nr 3067/2016 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 29 grudnia 2016 roku 

 

 

 

w sprawie zmiany Uchwały Nr 399/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego  

z dnia 2 kwietnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Opisu Funkcji i Procedur dla 

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020  

 

 

 

Zgodnie z art. 123 ust. 1 Rozporządzenia PE i Rady (UE) nr 1303/2013 oraz na podstawie art. 9 ust. 

1 pkt 2 ustawy o zasadach realizacji programów Instytucją Zarządzającą dla Wielkopolskiego 

Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020 (WRPO 2014+) jest Zarząd 

Województwa Wielkopolskiego.  

Zgodnie z Rozdziałem 2, punkt 1 Wytycznych w zakresie procesu desygnacji na lata 2014 – 2020, 

Instytucja zarządzająca pełniąca funkcję instytucji certyfikującej zobowiązana jest do spełnienia 

kryteriów desygnacji określonych w załączniku XIII do rozporządzenia ogólnego. W celu 

umożliwienia przeprowadzenia oceny  zgodności ustanowionego systemu zarządzania i kontroli 

programu operacyjnego z kryteriami desygnacji , instytucja zarządzająca pełniąca jednocześnie 

funkcję instytucji certyfikującej przygotowuje opis funkcji i procedur, zgodnie ze wzorem 

określonym przez Komisję Europejską. 

Instytucja Zarządzająca ma obowiązek zapewnienia, że system zarządzania i kontroli dla programu 

operacyjnego jest ustanowiony zgodnie z art. 72 – 74 Rozporządzenia PE i Rady (UE) nr 1303/2013 

oraz że funkcjonuje skutecznie. 

 

W związku z faktem, iż IZ WRPO 2014+ przychyliła się do stanowiska Komisji Europejskiej w 

sprawie ustanowienia Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu jako Instytucji Pośredniczącej dla 

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, wymagane jest 

uzyskanie desygnacji przez nowo utworzoną w systemie wdrażania WRPO 2014+ instytucję.  

Dokument został dostosowany do nowego stanu instytucjonalnego, jak również zaktualizowany o 

zapisy dotyczące m.in. instrumentów inżynierii finansowej. Ponadto wprowadzono zmiany 

redakcyjne, doprecyzowujące i aktualizacyjne. 

Wersja 2 Opisu Funkcji i Procedur dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na 

lata 2014-2020 przedstawia aktualne zapisy dotyczące poszczególnych instytucji zaangażowanych 

w realizację WRPO 2014+. 

W związku z powyższym podjęcie niniejszej Uchwały znajduje uzasadnienie. 

 

 

 

Marszałek Województwa 

Marek Woźniak 

  


