
UCHWAŁA Nr 242 / 4808 / 20 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

w RZESZOWIE 
z dnia 31 grudnia 2020r. 

 
w sprawie udzielenia dyrektorowi Podkarpackiego Zespołu  

Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie pełnomocnictwa  
do czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu. 

 

Na podstawie art. 56 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

województwa (Dz. U. z 2020r. poz. 1668 ze zm.) oraz art. 98 ustawy z dnia  

23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740), 

 
Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie 

uchwala, co następuje: 
 

§ 1 

 

Udziela się, w imieniu Województwa Podkarpackiego, Pani Krystynie Wróblewskiej, 

dyrektorowi Podkarpackiego Zespołu Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie, 

pełnomocnictwa do składania wszelkich oświadczeń woli związanych 

z wykonywaniem umowy o dofinansowanie projektów/umowy o powierzenie 

grantów/umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu i dokonywania innych 

czynności koniecznych do realizacji niżej wymienionych projektów: 

1. Projekt pt. „English4you” realizowany w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020, Oś Priorytetowa IX – 

Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.3 Podnoszenie kompetencji 

osób dorosłych w obszarze TIK i języków obcych,  

2. Projekt grantowy pt. „Podkarpacie Uczy Cyfrowo” realizowany w ramach projektu 

„Lekcja: Enter” w obszarze osi priorytetowej III – Cyfrowe kompetencje 

społeczeństwa działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji 

cyfrowych” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, 

3. Projekt partnerski pt. „Rozwijanie kompetencji kadry dydaktycznej w zakresie 

doradztwa edukacyjno-zawodowego (makroregion IV)” realizowany  

w ramach Działania 2.14 „Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie”  

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, 

4. Projekt pt. „Zdrowy styl życia - myślimy globalnie działamy lokalnie” realizowany  

w ramach programu Edukacja, Komponent I - Profesjonalny rozwój kadry, 

realizowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego na lata 2014-2021, 

5. Projekt grantowy pt. „Lekcja :Enter - Podkarpacie Uczy Cyfrowo (II)” realizowany 

w ramach projektu „Lekcja: Enter” w obszarze osi priorytetowej III – Cyfrowe 

kompetencje społeczeństwa działanie 3.1 „Działania szkoleniowe  

na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” Programu Operacyjnego Polska 

Cyfrowa na lata 2014-2020. 



§ 2 

 

Udziela się, w imieniu Województwa Podkarpackiego, Pani Krystynie Wróblewskiej, 

dyrektorowi Podkarpackiego Zespołu Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie, 

pełnomocnictwa do: 

1. Samodzielnego reprezentowania organu prowadzącego we wszelkich 

relacjach z Grantodawcą – Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Warszawie, 

dotyczących udziału placówki w projekcie grantowym pn. „Zdalny Nauczyciel = 

Zdalna Szkoła” realizowanym w ramach projektu „Wsparcie placówek 

doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań 

związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu 

kształcenia na odległość” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 

Edukacja Rozwój 2014–2020, 

2. Składania w imieniu i na rzecz Organu Prowadzącego oświadczeń woli  

i wiedzy związanych z wykonaniem umowy o powierzenie grantu w ramach 

projektu i dokonywania innych czynności koniecznych do realizacji projektu 

grantowego, 

3. Udzielania wyjaśnień, podpisywania i składania ewentualnych korekt wniosku 

o realizację projektu grantowego, o którym mowa w ust. 1. 

 

§ 3 

 

1. Pełnomocnictwa udziela się na czas powierzenia stanowiska dyrektora 

Podkarpackiego Zespołu Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie. 

2. Pełnomocnictwo wygasa z chwilą odwołania pełnomocnictwa, zmiany stanowiska 

pracy lub rozwiązania stosunku pracy. 

 

§ 4 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Podpisał: 

Władysław Ortyl – Marszałek Województwa Podkarpackiego  

 

 

 


