
 
UCHWAŁA Nr 424 / 8550 / 22 

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 
w RZESZOWIE 

z dnia 20 września  2022r. 
 

w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Wojewódzkiego Urzędu Pracy 
w Rzeszowie do wykonywania wszelkich czynności i składania oświadczeń 

woli jako Wnioskodawca/Beneficjent związanych z realizacją projektu własnego 
w ramach VIII Osi Priorytetowej Integracja Społeczna Działania 8.10 Aktywna 
integracja osób uciekających  z Ukrainy w związku z wystąpieniem skutków 
kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. 

 
 
Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 6, art. 45 ust. 1 i art. 56 ust. 2 ustawy z dnia  
5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 547 z późn. 
zm.), art. 96 i 98 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2022 r. 
poz. 1360, z późn. zm.), oraz 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, z późn. zm.), 
 

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie 
uchwala, co następuje: 

 

§ 1 
 

1. Upoważnia się Pana Tomasza Czopa – Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy  
w Rzeszowie do wykonywania wszelkich czynności i składania oświadczeń woli, 
w tym także w zakresie rozstrzygnięć finansowych, jako 
Wnioskodawca/Beneficjent związanych z realizacją projektu własnego pod 
nazwą „Podkarpackie Centrum Integracji Cudzoziemców” współfinansowanego 
ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego na lata 2014-2020 w ramach VIII Osi Priorytetowej Integracja 
Społeczna, Działania 8.10 Aktywna integracja osób uciekających z Ukrainy  
w związku z wystąpieniem skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na 
terenie Ukrainy. 

 
2. W ramach upoważnień, o których mowa w ust. 1, Pan Tomasz Czop – Dyrektor 

Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie może ustanawiać pełnomocników 
procesowych oraz udzielać dalszych upoważnień: 
1) osobom pełniącym funkcję wicedyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy  

w Rzeszowie; 
2)  osobom pełniącym funkcję kierowników komórek organizacyjnych  

w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Rzeszowie; 
3)  innym pracownikom Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie. 

 
 



 
3. W ramach upoważnień, o których mowa w ust. 1, Pan Tomasz Czop – Dyrektor 

Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie może udzielać dalszych upoważnień 
osobom pełniącym funkcję kierowników komórek organizacyjnych  
w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Rzeszowie i pracownikom komórek 
organizacyjnych podległych Dyrektorowi Wojewódzkiego Urzędu Pracy  
w Rzeszowie, w zakresie dotyczącym potwierdzania za zgodność  
z oryginałem dokumentów będących w dyspozycji danej komórki organizacyjnej 
Urzędu, przedkładanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie organom  
i instytucjom zainteresowanym w danej sprawie na ich żądanie. 

 
 

§ 2 
 

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego. 
 
 

§ 3 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
Podpisał:  
Piotr Pilch – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


