
UCHWAŁA NR 3475/2021 

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 22 kwietnia 2021 r. 

w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Panu Pawłowi Katarzyńskiemu Dyrektorowi 

Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu oraz Pani Kindze Hedrych Zastępcy 

Dyrektora Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, Panu Andrzejowi 

Staszewskiemu Zastępcy Dyrektora Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich  w Poznaniu  

i Panu Romanowi Świergielowi Zastępcy Dyrektora Wielkopolskiego Zarządu Dróg 

Wojewódzkich w Poznaniu, do reprezentowania Zarządu Województwa Wielkopolskiego przed 

organami administracji publicznej. 

Na podstawie art. 41 ust. 1 oraz art. 56 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

województwa (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1668 ze zm.) oraz art. 21 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. 

o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 470 ze zm.) Zarząd Województwa Wielkopolskiego 

uchwala, co następuje: 

§ 1 

Udziela się pełnomocnictwa: 

1) Panu Pawłowi Katarzyńskiemu Dyrektorowi Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich, 

2) Pani Kindze Hedrych, Zastępcy Dyrektora Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich  

 w Poznaniu, 

3) Panu Andrzejowi Staszewskiemu, Zastępcy Dyrektora Wielkopolskiego Zarządu Dróg 

Wojewódzkich  w Poznaniu, 

4) Panu Romanowi Świergielowi, Zastępcy Dyrektora Wielkopolskiego Zarządu Dróg 

Wojewódzkich  w Poznaniu, 

każdemu z osobna, do reprezentowania i działania w imieniu Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

w postępowaniach przed organami administracji publicznej, gestorami infrastruktury technicznej oraz 

innymi instytucjami i urzędami w celu uzyskania w szczególności: decyzji, postanowień, zezwoleń, 

uzgodnień, opinii oraz warunków technicznych, wymaganych obowiązującymi przepisami, 

niezbędnych w procesie inwestycyjnym, w których zarządca drogi pełni funkcje inwestora. 

§ 2 

Niniejsze pełnomocnictwo obejmuje w szczególności umocowanie do działania we wszystkich 

toczących się postępowaniach administracyjnych oraz stanowi umocowanie do składania wniosków 

wszczynających postępowania administracyjne i podejmowania czynności w ich toku. 

 



§ 3 

Umocowani niniejszym pełnomocnictwem mogą ustanawiać dalszych pełnomocników, także 

niebędących pracownikami Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu. 

§ 4 

Niniejsze pełnomocnictwo wygasa z chwilą jego cofnięcia lub odwołania umocowanego z jego 

stanowiska. 

§ 5 

Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu. 

§ 6 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Marszałek Województwa 

Marek Woźniak 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

Zgodnie z ustawą z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, zarząd województwa 

wykonuje zadania województwa przy pomocy urzędu marszałkowskiego i wojewódzkich 

samorządowych jednostek organizacyjnych lub wojewódzkich osób prawnych. Kierownicy 

wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej działają 

jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd Województwa 

Wielkopolskiego. Do czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa wymagana jest zgoda 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego wyrażona w formie uchwały. Natomiast w myśl art. 21 ust. 1a 

ustawy o drogach publicznych zarządca drogi może upoważnić pracowników odpowiednio urzędu 

marszałkowskiego, starostwa, urzędu miasta lub gminy albo pracowników jednostki organizacyjnej 

będącej zarządem drogi do załatwiania spraw w jego imieniu, w ustalonym zakresie. 

W związku z koniecznością usprawnienia procesu inwestycyjnego związanego z zadaniami 

Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu zachodzi potrzeba udzielenia 

pełnomocnictwa Panu Pawłowi Katarzyńskiemu Dyrektorowi Wielkopolskiego Zarządu Dróg 

Publicznych w Poznaniu oraz Pani Kindze Hedrych, Panu Andrzejowi Staszewskiemu i Panu 

Romanowi Świergielowi zajmującym stanowiska Zastępców Dyrektora Wielkopolskiego Zarządu Dróg 

Wojewódzkich w Poznaniu do reprezentowania Zarządu Województwa Wielkopolskiego przed 

organami administracji publicznej w zakresie wykonywania zadań zarządcy dróg wojewódzkich,  

a w szczególności do reprezentowania w postępowaniach dotyczących wydawania decyzji 

administracyjnych, postanowień i zaświadczeń oraz podejmowania czynności prawnych  i składania 

oświadczeń wiedzy i woli w zakresie zadań zarządcy dróg wojewódzkich określonych stosowną ustawą 

dot. dróg publicznych. 

Jednocześnie, celem umożliwienia udziału w postępowaniach administracyjnych Wykonawców 

działających w ramach zawartych w tym przedmiocie przez Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich 

w Poznaniu umów, koniecznym i uzasadnionym jest zapis o możliwości ustanawiania przez 

umocowanego dalszych pełnomocnictw. 

Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie Uchwały jest w pełni uzasadnione. 

Wojciech Jankowiak 

Wicemarszałek 

  


