
Uchwała Nr  3209/2021 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 28 stycznia  2021 roku 

 

w sprawie: przystąpienia do mediacji i wyznaczenia zespołu negocjacyjnego 

Na podstawie art. 41 ust. 1 oraz art. 57 ust. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku 
o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1668 ze zm.) Zarząd 
Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 

§1 

Wyraża się zgodę na przystąpienie przez Województwo Wielkopolskie do mediacji ze 
Skarbem Państwa, reprezentowanym przez Wojewodę Wielkopolskiego, 
zastępowanym przez Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej  w ramach  
powództwa wniesionego przez Województwo Wielkopolskie  do Sądu Okręgowego 
w Poznaniu i toczącego się postępowania pod sygnaturą akt: XIIC 1610/20/15. 

§2 

1. Do udziału w mediacji wskazanej w §1 wyznacza się zespół negocjacyjny 
w składzie: 
1) Małgorzata Ratajczak – Dyrektor Biura Prawnego UMWW, 
2) Dorota Dziopak– radca prawny UMWW (pełnomocnik procesowy), 
3) Joanna Bogucka – Pieścik  – radca prawny UMWW (pełnomocnik 

procesowy). 
4) Adam Habryło – Dyrektor Departamentu Organizacyjnego i Kadr UMWW, 
5) Maciej Witkowiak – Naczelnik Wydziału Kadr i Płac Departamentu 

Organizacyjnego i Kadr UMWW. 
2. Upoważnia się członków zespołu wskazanych w ust. 1 do podejmowania 

wszelkich czynności faktycznych oraz składania oświadczeń woli niezbędnych 
w toku postępowania mediacyjnego, z zastrzeżeniem ust. 3. 

3. W przypadku pozytywnego wyniku mediacji, zawarcie ewentualnej ugody przed 
mediatorem na warunkach ustalonych w postępowaniu mediacyjnym wymaga 
odrębnej zgody Zarządu Województwa Wielkopolskiego. 

§3 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Biura Prawnego UMWW. 

 

§4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Marszałek Województwa 

Marek Woźniak 



UZASADNIENIE 

Do Uchwały Nr 3209/2021 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 28 stycznia 2021  roku 

 

 Pozwem z dnia 13 sierpnia 2020 roku Województwo Wielkopolskie wniosło 
przeciwko Skarbowi Państwa – Wojewodzie Wielkopolskiemu o zapłatę kwoty 
4.391.638 zł wraz z odsetkami. Przedmiotem powództwa jest dochodzenie przez 
Województwo należności z tytułu nieprzekazanych w latach 2011 – 2013 dotacji na 
realizację zadań z zakresu administracji rządowej. 

 Jak wynika z treści postanowienia Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia  
15 stycznia 2021 r. Sąd skierował wyżej opisana sprawę do mediacji, wyznaczając 
mediatora w osobie Leszka Binkowskiego. Zgodnie z art. 183 8  kodeksu postępowania 
cywilnego, do przeprowadzenia mediacji niezbędna jest zgoda stron procesu. 

 Z uwagi złożoność sprawy ewentualne rozstrzygnięcie sporu będzie wymagało 
długotrwałego postępowania, wielu czasochłonnych i kosztownych  dowodów, w tym 
w szczególności dowodów z opinii biegłych sądowych. Tym samym istnieje wysokie 
prawdopodobieństwo, że ostateczne rozstrzygnięcie sporu może potrwać kilka lat. 
Dlatego zasadnym jest poszukiwanie mediacyjnego sposobu rozwiązania zaistniałego 
sporu.  

Przeprowadzenie mediacji przez mediatora wyznaczonego przez Sąd stwarza 
możliwość uzgodnienia zbieżnego stanowiska stron, co w konsekwencji daje szanse 
na szybsze zakończenie sporu oraz znaczne zredukowanie kosztów.  

W tym stanie rzeczy niniejsza uchwała jest konieczna i zasadna. 

 

Marszałek Województwa 

Marek Woźniak 

 

 

 


