
UCHWAŁA Nr 426 / 8608 / 22 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

w RZESZOWIE 
z dnia 27 września  2022r. 

 

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi  

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 2022 poz. 547 ze zm.) oraz art. 98 ustawy z dnia 23 kwietnia 

1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1360) 

 

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), dotyczących udziału Placówki w programie Erasmus+, 

Akcji 2: Partnerstwa na małą skalę w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego 

(KA210-VET). 

§ 2 

Pełnomocnictwo o którym mowa w § 1 obejmuje uprawnienie do: 

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

realizację w projektu pn. „Zrównoważona żywność - od produkcji do 

konsumpcji”; 

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 projektu 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 realizacją przez 

Placówkę projektu w ramach Programu 

 

 

 

 



§ 3 
 

1. Pełnomocnictwa udziela się na czas powierzenia stanowiska dyrektora 

Podkarpackiego Zespołu Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie. 

2. Pełnomocnik nie jest uprawniony do udzielania dalszych pełnomocnictw w zakresie 

niniejszego umocowania. 

3. Pełnomocnictwo wygasa z chwilą odwołania pełnomocnictwa, zmiany stanowiska 

pracy lub rozwiązania stosunku pracy. 
 

§ 3 

Zastrzega się, że ostateczne przystąpienie do realizacji projektu, o którym mowa w § 1 

przez Województwo Podkarpackie/Podkarpacki Zespół Placówek Wojewódzkich 

w Rzeszowie, wymaga zgody Sejmiku Województwa Podkarpackiego. 

 

§ 4 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Podpisał:  

Piotr Pilch – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego 

 


