
 

    UCHWAŁA NR 3876/2017 

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA  WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 22 czerwca 2017 roku 

 

 

w sprawie: upoważnienia Pani Marleny Sierszchulskiej Dyrektora Departamentu Zdrowia Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu do podpisywania  i zatwierdzania                   

w imieniu Województwa Wielkopolskiego dokumentów związanych z realizacją Projektu                 

pn. „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów 

leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji 

Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu 

województwa” 

 

Na podstawie, art. 57 ust. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa (tj. Dz. U.    

z 2016 r. poz. 486 ze zm.) Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 

 

      § 1 

Upoważnia się Panią Marlenę Sierszchulską Dyrektora Departamentu Zdrowia Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu do podpisywania i zatwierdzania        

w imieniu Województwa Wielkopolskiego dokumentów związanych z realizacją Projektu                 

pn. „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów 

leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji 

Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu 

województwa”, zgłoszonego do realizacji w ramach Działania 2.1 „Rozwój elektronicznych usług 

publicznych” znajdującego się na Wykazie Projektów Zidentyfikowanych w ramach trybu 

pozakonkursowego Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020,           

a w szczególności do: 

1) podpisywania i parafowania wniosku o dofinansowanie Projektu wraz z załącznikami; 

2) podpisywania zobowiązania do realizacji Projektu w ramach Poddziałania 2.1.1 „Rozwój 

elektronicznych usług publicznych”; 

3) podpisywania wersji papierowych wniosków o płatność wraz z załącznikami; 

4) reprezentowania Samorządu Województwa Wielkopolskiego podczas kontroli realizacji 

Projektu, prowadzonej przez upoważnione podmioty. 

 

      

 

 



§ 2 

W przypadku nieobecności Dyrektora Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Wielkopolskiego, upoważnia się Zastępcę Dyrektora Departamentu Zdrowia Panią 

Joannę Ratajczak do podejmowania wszelkich czynności określonych w § 1 niniejszej uchwały. 

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Z up. Marszałka Województwa 

Wojciech Jankowiak 

Wicemarszałek 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY Nr 3876/2017 

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 22 czerwca 2017 roku 

 

w sprawie: upoważnienia Pani Marleny Sierszchulskiej Dyrektora Departamentu Zdrowia Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu do podpisywania  i zatwierdzania                   

w imieniu Województwa Wielkopolskiego dokumentów związanych z realizacją Projektu                

pn.  „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów 

leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji 

Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu 

województwa”. 

 

 

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

(tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 486 ze zm.) Zarząd Województwa Wielkopolskiego może udzielić 

pracownikowi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu 

pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności 

województwa. 

Udzielenie niniejszego upoważnienia do zatwierdzania w imieniu Województwa 

Wielkopolskiego wymienionych w uchwale dokumentów, związanych z realizacją Projektu              

pn. „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów 

leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji 

Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu 

województwa”, znajduje uzasadnienie w okoliczności, iż Projekt ten jest Projektem własnym 

Samorządu Województwa Wielkopolskiego, zgłoszonym do realizacji w ramach Działania 2.1 

„Rozwój elektronicznych usług publicznych”, znajdującym się w Wykazie Projektów 

Zidentyfikowanych dla WRPO na lata 2014-2020. 

Wobec powyższego udzielenie upoważnienia zapewni sprawniejszą realizację Projektu przez 

departament właściwy merytorycznie tj. Departament Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. 

Z uwagi na powyższe i wcześniej przytoczoną argumentację podjęcie niniejszej uchwały      

jest w pełni uzasadnione. 

Maciej Sytek 

Członek Zarządu 

 

  


