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Uchwała Nr 2963/2020 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 26 listopada 2020 r. 

 

zmieniająca uchwałę Nr 6047/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia  

25 października 2018 r. w sprawie: ustalenia Regulaminu Kontroli wykonywanej przez 

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. 

 

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

województwa (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 1668 ze zm.) oraz art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia  

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) uchwala 

się, co następuje: 

§ 1 

W Regulaminie Kontroli wykonywanej przez Urząd Marszałkowski Województwa 

Wielkopolskiego, stanowiącym załącznik do uchwały Nr 6047/2018 Zarządu Województwa 

Wielkopolskiego z dnia 25 października 2018 r. w sprawie: ustalenia Regulaminu Kontroli 

wykonywanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, wprowadza się 

następujące zmiany: 

1) po § 19 dodaje się § 19a w następującym brzmieniu:  

 

„§19a 

1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, za zgodą kierownika jednostki 

kontrolowanej, kontrola lub poszczególne czynności kontrolne mogą być wykonywane  

w trybie zdalnym, tj. za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy  

z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1041) lub za pomocą 

środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 

2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344). 

2. Decyzję o przeprowadzeniu kontroli lub poszczególnych czynności kontrolnych w trybie 

zdalnym podejmuje Dyrektor departamentu przeprowadzającego kontrolę, na pisemny 

wniosek kontrolującego.    

3. Szczegółowe rozwiązania techniczno-organizacyjne dotyczące wykonywania kontroli lub 

poszczególnych czynności kontrolnych w trybie zdalnym, podlegają uzgodnieniu  

z kierownikiem jednostki kontrolowanej.”  
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2) w § 24:  

a) ust. 7 otrzymuje brzmienie:  

„7. Kontrolujący może sporządzać sam bądź w razie potrzeby żądać od kierownika 

jednostki kontrolowanej sporządzenia odpisów lub wyciągów z dokumentów 

dotyczących kontrolowanego zakresu oraz zestawień czy obliczeń na podstawie 

dokumentów lub elektronicznych baz danych. Zgodność sporządzonych odpisów, 

wyciągów oraz zestawień czy obliczeń z oryginalnymi dokumentami lub danymi  

z elektronicznych baz danych winna zostać potwierdzona przez kierownika jednostki 

kontrolowanej, przez inną upoważnioną do tego osobę lub przez kontrolującego.” 

b) dodaje się ust. 8 w następującym brzmieniu:   

„8. W przypadku braku możliwości pozyskania dokumentu uwierzytelnionego  

w sposób określony w ust. 7, dopuszcza się jako dowód również jego kserokopię lub 

odwzorowanie cyfrowe (skan).”   

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego oraz 

Dyrektorom Departamentów/Biur Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego 

w Poznaniu.  

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Marszałek Województwa 

Marek Woźniak 
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Uzasadnienie  

do uchwały Nr 2963/2020 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 26 listopada 2020 r. 

 

 

 

Konieczność zmiany uchwały Nr 6047/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego  

z dnia 25 października 2018 r. w sprawie: ustalenia Regulaminu Kontroli wykonywanej przez 

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, zaistniała przede wszystkim 

w związku z nasileniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej epidemii, wywołanej 

zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. Wprowadzone regulacje umożliwią wykonywanie 

kontroli lub poszczególnych czynności kontrolnych w trybie zdalnym, co pozwoli 

zminimalizować bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia pracowników Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, przeprowadzających 

kontrole.  

W związku z powyższym, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 

 

Marszałek Województwa 

Marek Woźniak 

 

 

 

 


