
 

Uchwała Nr 3561/2021 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 13 maja 2021r. 

 

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa procesowego 

 

Na podstawie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o wspieraniu rozwoju obszarów 

wiejskich z udziałem  środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 

Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 [t.j. Dz. U.  

z 2021r. poz. 182], § 20 ust. 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  

z dnia 24 września 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy 

finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii 

rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów 

wiejskich na lata 2014-2020 [t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 664 ze zm.], art. 87 §  2 ustawy z dnia 17 

listopada 1964r. Kodeks postępowania cywilnego [t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1575 ze zm.] oraz 

art. 45 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa [t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 

1668 ze zm.] Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 

§ 1 

Zarząd Województwa Wielkopolskiego udziela pełnomocnictwa procesowego pracownikowi 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu: 

- Panu Przemysławowi Kujawie 

do reprezentowania i zastępowania Zarządu Województwa Wielkopolskiego przed Sądem  

Rejonowym Poznań – Stare Miasto w Poznaniu I Wydział Cywilny w Poznaniu w sprawie  

z wniosku IPM Sp. z o.o. Spółka komandytowa przy udziale Województwa Wielkopolskiego 

o zawezwanie do próby ugodowej dotyczącej zapłaty przez Województwo Wielkopolskie na 

rzecz ww. Spółki kwoty 72 998 złotych wraz z ustawowymi odsetkami, liczonymi od dnia 

15/05/2018r. do dnia zapłaty, wynikającej z odmowy wypłaty części pomocy na realizację 

operacji „Rozwój działalności hotelowej poprzez wzrost atrakcyjności kompleksu rekreacyjno-

hotelowego w Pestkownicy” –  stanowiącej przedmiot umowy  o przyznaniu pomocy nr 00093-

6935-UM1510134/16 z dnia 10/04/2017r., zawartej w ramach Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014-2020, rozpatrywanego przez Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto  

w Poznaniu I Wydział Cywilny – sygn. akt I Co 97/20/7. 

 

 

§2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Marszałek Województwa 

Marek Woźniak 

  



Uzasadnienie do Uchwały  Nr 3561/2021 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 13 maja 2021r. 

 

Zgodnie z treścią art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o wspieraniu rozwoju 

obszarów wiejskich z udziałem  środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 

Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  

[t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 182] zadania instytucji zarządzającej w zakresie rozwoju lokalnego 

kierowanego przez społeczność wykonuje samorząd województwa, jako instytucja 

pośrednicząca  na podstawie przepisów o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności. 

W myśl określonych przepisów tj. ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o rozwoju lokalnym  

z udziałem lokalnej społeczności [t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1167], wniosek o udzielenie wsparcia 

po zakończeniu wyboru operacji przez Lokalną Grupę Działania zostaje przekazany do zarządu 

województwa, który zgodnie z § 20 ust. 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  

z dnia 24 września 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy 

finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii 

rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów 

wiejskich na lata 2014-2020 [t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 664 ze zm.] prowadzi postępowanie  

w sprawie przyznania pomocy. Stosownie do art.  45 ustawy z dnia  5 czerwca 1998r.  

o samorządzie województwa [t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 1668 ze zm.] zarząd województwa 

wykonuje zadania województwa przy pomocy urzędu marszałkowskiego i wojewódzkich 

samorządowych jednostek organizacyjnych lub wojewódzkich osób prawnych [ust.1]. Status 

prawny pracowników samorządu województwa określa odrębna ustawa [ust. 2]. Zarząd 

województwa jest organem wykonawczym samorządu województwa [art. 15 pkt 2 w zw. z art. 

31 ww. ustawy o samorządzie województwa], nie zatrudnia własnych pracowników, lecz 

wykonuje zadania przy pomocy Urzędu Marszałkowskiego i zatrudnionych w tym Urzędzie 

pracowników.  Z kolei zgodnie z art. 87 §  2 ustawy z dnia 17 listopada 1964r. Kodeks 

postępowania cywilnego [t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1575 ze zm.], pełnomocnikiem osoby 

prawnej lub przedsiębiorcy, w tym nieposiadającego osobowości prawnej, może być również 

pracownik tej jednostki albo jej organu nadrzędnego. Dotyczy to również państwowych  

i samorządowych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej.  

  W związku z powyższym udzielenie pełnomocnictwa procesowego pracownikowi 

Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego – jako 

organ uprawniony do prowadzenia postępowania w sprawie jest uzasadnione.   

 
Krzysztof Grabowski 

Wicemarszałek 

  


