
UCHWAŁA Nr 316 / 6311 / 21 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

w RZESZOWIE 
z dnia 28 września 2021 r. 

 
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa, dla dyrektora Podkarpackiego Zespołu 

Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie. 
 

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

województwa (Dz. U. z 2020 r., 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 

 

W imieniu Województwa Podkarpackiego – Organu Prowadzącego w stosunku do 

Podkarpackiego Zespołu Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie, udziela się Pani 

Krystynie Wróblewskiej, dyrektorowi Podkarpackiego Zespołu Placówek 

Wojewódzkich w Rzeszowie, pełnomocnictwa do samodzielnego reprezentowania 

Organu Prowadzącego we wszelkich relacjach z Fundacją Rozwoju Systemu 

Edukacji w Warszawie (Fundacja), wynikających z udziału w konkursie wniosków 

o akredytację w programie Erasmus na lata 2021-2027, Akredytacja Erasmus 

w sektorze edukacji szkolnej (w zakresie nauczania ogólnego). 

 

§ 2 

 

Pełnomocnictwo o którym mowa w § 1 obejmuje uprawnienie do: 

1. Złożenia wniosku o uzyskanie wsparcia finansowego w ramach Programu; 

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

(deklaracji, wyjaśnień) w związku ze złożonym wnioskiem o akredytację 

w Programie lub wnioskiem o uzyskanie wsparcia finansowego w ramach 

Programu; 

3. Odbierania korespondencji od Fundacji; 

4. Podpisania umowy dotyczącej wsparcia finansowego w ramach Programu wraz 

ze wszelkimi załącznikami oraz aneksami do takiej umowy, 

5. Składania innych oświadczeń woli i wiedzy niezbędnych do prawidłowego 

wykonywania zakresu niniejszego umocowania w związku z przyznaniem 

akredytacji lub realizacją przez Organ Prowadzący projektu w ramach Programu. 

 

§ 3 

 

1. Pełnomocnictwa udziela się na czas pełnienia funkcji dyrektora Podkarpackiego 

Zespołu Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie. 



2. Pełnomocnik nie jest uprawniony do udzielania dalszych pełnomocnictw 

w zakresie niniejszego umocowania. 

3. Umocowanie jest udzielone na czas nieoznaczony i może zostać odwołane 

w każdej chwili. Odwołanie umocowania powoduje obowiązek zwrotu dokumentu 

pełnomocnictwa. 

 

§ 4 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Podpisał: 

Piotr Pilch – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego  
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