Uchwała Nr 3372 /2021
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 18 marca 2021 roku
w sprawie powołania Rzecznika Funduszy Europejskich oraz udzielenia stosownego
upoważnienia
Na podstawie art. 14a ust. 1 w związku z art. 9 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach
realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 20142020 (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 818) oraz art. 57 ust. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1668 ), Zarząd Województwa Wielkopolskiego
uchwala, co następuje:
§1
Z dniem 1 kwietnia 2021 r. powołuje się Panią Iwonę Załęską na p.o. Rzecznika Funduszy
Europejskich, zwanego dalej „Rzecznikiem” na okres od 1 kwietnia 2021r. do 31 marca 2022r..
§2
Udziela się Pani Iwonie Załęskiej – p.o. Rzecznika, na okres, o którym mowa w §1, upoważnienia do
jednoosobowego działania w zakresie:
1) przyjmowania zgłoszeń dotyczących utrudnień i propozycji usprawnień w zakresie realizacji
przez Instytucję Zarządzającą oraz Instytucje Pośredniczące WRPO 2014+;
2) analizowania zgłoszeń o których mowa w punkcie 1;
3) udzielania wyjaśnień w zakresie zgłoszeń o których mowa w pkt. 1;
4) dokonywania okresowych przeglądów procedur obowiązujących w Instytucji Zarządzającej oraz
Instytucjach Pośredniczących WRPO 2014+;
5) formułowania propozycji usprawnień dla Instytucji Zarządzającej oraz Instytucji Pośredniczących
WRPO 2014+;
6) monitorowania wdrożenia usprawnień w Instytucji Zarządzającej oraz Instytucjach
Pośredniczących WRPO 2014+;
7) sporządzania rocznego raportu ze swojej działalności za poprzedni rok i przedkładania go
Instytucji Zarządzającej WRPO 2014+;
8) obsługi klienta zewnętrznego i wewnętrznego, w tym licznych kontaktów bezpośrednich,
telefonicznych, mailowych ze szczególnym uwzględnieniem kontaktów z wnioskodawcami
i beneficjentami oraz kierownictwem UMWW i poszczególnych instytucji zaangażowanych
w realizację WRPO 2014+;
9) reprezentowania Urzędu, wystąpień publicznych oraz kontaktów z mediami.

§3
Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z up. Marszałka Województwa
Wojciech Jankowiak
Wicemarszałek

Uzasadnienie do uchwały Nr 3372 /2021
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 18 marca 2021 roku
w sprawie powołania Rzecznika Funduszy Europejskich oraz udzielenia stosownego
upoważnienia
Zarząd Województwa Wielkopolskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej WRPO 2014+ jest
zobowiązany, zgodnie z art. 14a ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów
w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t. j. Dz. U.
z 2017 r. poz. 1460 ze zm.), powołać spośród swoich pracowników Rzecznika Funduszy
Europejskich. Celem powołania rzecznika jest utworzenie instytucji, która poprzez kontakt zarówno
z wnioskodawcami, beneficjentami oraz innymi podmiotami zainteresowanymi wdrażaniem funduszy
unijnych będzie odpowiedzialna za monitorowanie i sygnalizowanie poszczególnym instytucjom
systemu wdrażania propozycji usprawnień w procesie realizacji zadań związanych z wydatkowaniem
środków unijnych.
Zarząd Województwa Wielkopolskiego może na podstawie art. 57 ust. 5 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorządzie województwa upoważnić pracowników Urzędu Marszałkowskiego do składania
oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności województwa. Wszelkie decyzje
Zarząd Województwa Wielkopolskiego podejmuje w formie uchwał, dlatego też udzielenie
upoważnienia wymaga formy uchwały.
Do zadań Rzecznika wynikających z przepisów art. 14a ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r.
o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie
finansowej 2014-2020 należy przede wszystkim przyjmowanie oraz analizowanie zgłoszeń
dotyczących utrudnień i propozycji usprawnień w zakresie realizacji WRPO 2014+, a także obsługa
klienta zewnętrznego i wewnętrznego, ze szczególnym uwzględnieniem kontaktów
z wnioskodawcami i beneficjentami oraz kierownictwem UMWW i poszczególnych instytucji
zaangażowanych w realizację WRPO 2014+.
Pani Iwona Załęska pracuje w Biurze Rzecznika Funduszy Europejskich od 1 listopada 2018r.
Wypełnia swoje obowiązki rzetelnie i terminowo. W powyższej sytuacji uzasadnione wydaje się
powierzenie Pani Iwonie Załęskiej pełnienia obowiązków Rzecznika Funduszy Europejskich oraz
udzielenie przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego upoważnienia do jednoosobowego działania
i składania oświadczeń woli na czas rocznej nieobecności Pani Anity Kędziory tj. od 1 kwietnia 2021r.
do 31 marca 2022r.

Marszałek Województwa
Marek Woźniak

