
Uchwała Nr  3604/2021 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 27.05.2021 r. 

 

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Departamentu Wdrażania Europejskiego 

Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego i jego zastępcom  

w zakresie realizacji Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 

Na podstawie 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 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 818 ze zm.), art. 57 ust. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 

2020 r., poz. 1668 ze zm.) Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje:  

§ 1 

Upoważnia się Panią Sylwię Wójcik – Dyrektora Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu 

Społecznego do jednoosobowego działania w zakresie: 

1. prowadzenia korespondencji bieżącej z Instytucją Koordynującą Umowę Partnerstwa, 

Instytucjami Pośredniczącymi WRPO 2014+, Ministerstwem Finansów oraz innymi 

podmiotami celem sprawnej realizacji zadań Departamentu, 

2. ogłaszania informacji o zawieszeniu/odwieszeniu konkursu, 

3. podpisywania umów zawieranych z ekspertami w ramach Wielkopolskiego Regionalnego 

Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 oraz zatwierdzania i aktualizacji listy kandydatów 

na ekspertów,  

4. ustalania i zatwierdzania składu Komisji Oceny Projektów oraz organizacji ich pracy, 

5. podejmowania decyzji o przedłużeniu terminu oceny wniosków o dofinansowanie w ramach 

WRPO 2014+, 

6. zatwierdzania listy projektów po każdym etapie oceny wniosków o dofinansowanie w ramach 

WRPO 2014+ oraz przed skierowaniem ostatecznej listy projektów do zatwierdzenia przez 

ZWW, 

7. składania oświadczeń wobec beneficjentów Wielkopolskiego Regionalnego Programu 

Operacyjnego na lata 2014-2020 dotyczących wyników oceny,  

8. podejmowania decyzji o przedłużeniu terminu zawierania umów o dofinansowanie projektów 

w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020,  

9. zawierania umów w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 

2014-2020, 

10. podejmowania wszelkich czynności dotyczących zabezpieczeń należytego wykonania 

zobowiązań wynikających z umów o dofinansowanie zawieranych w ramach Wielkopolskiego 

Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, 

11. składania w imieniu Instytucji Zarządzającej wszelkich oświadczeń woli wobec Beneficjentów 

dotyczących zawartych umów o dofinasowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego 

Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, w tym w szczególności aneksowanie  

i rozwiązywanie umów, 

12. zatwierdzania korespondencji i dokumentów dotyczących projektów realizowanych w ramach 

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, wynikających z 

Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej, 



13. zatwierdzania wniosków beneficjentów o płatność pod względem formalnym i merytorycznym, 

14. podejmowania decyzji w sprawie nakładania korekty finansowej oraz określania jej wysokości 

zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie 

warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo 

związanych z udzielaniem zamówień, 

15. udzielania upoważnień do przeprowadzenia wizyt monitoringowych oraz kontroli na miejscu 

realizacji projektów dofinansowanych ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu 

Operacyjnego na lata 2014-2020, 

16. podejmowania decyzji o przeprowadzaniu doraźnych wizyt monitoringowych oraz kontroli 

doraźnych na miejscu realizacji projektów dofinansowanych ze środków Wielkopolskiego 

Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 i udzielania upoważnień do kontroli 

doraźnych i doraźnych wizyt monitoringowych w tym zakresie, 

17. podejmowania decyzji o przeprowadzaniu wizyt monitoringowych projektów w ramach 

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, 

18. wydawania zaleceń pokontrolnych i zaleceń po wizytach monitoringowych, 

19. podpisywania zapytań ofertowych oraz zamówień i umów w zakresie realizacji 

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. 

 

§ 2 

Upoważnia się Panią Kamilę Orzechowską – Zastępcę Dyrektora Departamentu Wdrażania 

Europejskiego Funduszu Społecznego (ZD 2), Panią Alicję Konatowską – Zastępcę Dyrektora 

Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego (ZD 3) oraz Panią Milenę Matysek – 

Zastępcę Dyrektora Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego (ZD 1) do 

jednoosobowego działania w zakresie wymienionym w § 1 uchwały. 

 

§ 3 

Do czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa, o którym mowa w § 1 wymagana jest zgoda  

w formie uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego. 

 

§ 4 

Uchyla się Uchwałę nr 2955/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 listopada 2020 r. 

w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu 

Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego i jego zastępcom w zakresie 

realizacji Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. 

 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1.06.2021 r. 

Marszałek Województwa 

Marek Woźniak 

  



Uzasadnienie 

do Uchwały Nr 3604/2021 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 27.05.2021 r. 

 

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Departamentu Wdrażania Europejskiego 

Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego i jego zastępcom  

w zakresie realizacji Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 

 

W związku z powołaniem od dnia 1 czerwca 2021 r. na stanowisko Zastępcy Dyrektora 

Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego (ZD 1) Pani Mileny Matysek 

konieczne jest udzielenie pełnomocnictwa w zakresie działania określonym w Regulaminie 

Organizacyjnym Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Ponadto zmianie uległ zakres obowiązków Pani 

Alicji Konatowskiej, która obecnie będzie pełniła funkcję  Zastępcy Dyrektora Departamentu 

Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego (ZD 3). Tym samym konieczne było dostosowanie 

zapisów w § 2.  

W związku z powyższym podjęcie uchwały w przedmiotowym zakresie jest w pełni uzasadnione. 

 

 

 

Wojciech Jankowiak 

Wicemarszałek 

  


