
UCHWAŁA NR CCCXCII/221/22 
ZARZĄDU POWIATU OTWOCKIEGO 

z dnia 2 marca 2022 r. 

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Oświaty Powiatowej  do samodzielnego 
reprezentowania Powiatu Otwockiego w przedsięwzięciu pn. „Poznaj Polskę” ustanowionym przez 

Ministra Edukacji i Nauki na rok 2022, w tym do składania wniosków i oświadczeń w systemie 
teleinformacyjnym 

Na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. 
z 2020 r., poz. 920 z późn.zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Udziela się pełnomocnictwa dyrektorowi Oświaty Powiatowej w Otwocku przy 
ul. Poniatowskiego 10 - Pani Hannie Majewskiej – Smółce do reprezentowania Powiatu Otwockiego 
w przedsięwzięciu pn. „Poznaj Polskę” ustanowionym przez Ministra Edukacji 
i Nauki komunikatem z dnia 27 sierpnia br., w tym m. in. do składania wniosków i oświadczeń w systemie 
teleinformacyjnym zgodnie ww. komunikatem, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

1. Przewodniczący Zarządu 
Krzysztof Szczegielniak 

4. Członek Zarządu   
Dariusz  Kołodziejczyk  

 
2. Wicestarosta  
Paweł Zawada 

5. Członek Zarządu  
Grzegorz Michalczyk 

3. Członek Zarządu   
Kinga Błaszczyk 
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Powiat Otwocki 
 

ul. Górna 13, 05 – 400 Otwock 
tel. 22 778-13-00  
faks. 22 778-13-02  
www.powiat-otwocki.pl 

                                                                                              
 

 
 

PEŁNOMOCNICTWO Nr 31/2022 

 
Działając w imieniu            POWIATU OTWOCKIEGO  
                                                       (Mocodawca)  

niniejszym udzielam Pani  
 
Hannie Majewskiej – Smółce Dyrektorowi Oświaty Powiatowej w Otwocku 
(imię i nazwisko) 

pełnomocnictwa do samodzielnego reprezentowania Mocodawcy, w tym do składania oświadczeń 
woli oraz wiedzy w imieniu i na rzecz Mocodawcy, w relacjach z Ministrem Edukacji i Nauki 
(Minister), w związku z udziałem w roku 2022 w przedsięwzięciu pn. „Poznaj Polskę” 
ustanowionym przez Ministra w komunikacie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 sierpnia 2021r. o 
ustanowieniu przedsięwzięcia pod nazwą „Poznaj Polskę” (Przedsięwzięcie)  
i składaniem wniosków i oświadczeń w systemie teleinformatycznym zgodnie z ww. komunikatem.  

Pełnomocnictwo w szczególności obejmuje umocowanie do: 
1) sporządzenia i złożenia formularza ogólnego wniosku o dofinansowanie wycieczki  

w ramach Przedsięwzięcia, wraz z oświadczeniami oraz wniosku lub wniosków  
o dofinansowanie wycieczki zgodnie z ww. komunikatem,   

2) składania oświadczeń woli i wiedzy (w tym deklaracji, wyjaśnień) w związku ze złożonym 
wnioskiem o dofinansowanie zadania w ramach Przedsięwzięcia. 

Pełnomocnik nie jest uprawniony do udzielania dalszych pełnomocnictw. 
  

 Wicestarosta            Przewodniczacy Zarządu  

Paweł Zawada           Krzysztof Szczegielniak  

                           
 
 
 
 
 
 

Załącznik do

uchwały Nr CCCXCII/221/22

Zarzadu Powiatu Otwockiego

z dnia 2 marca 2022 r.
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UZASADNIENIE 

 

W dniu 27 sierpnia 2021 r. Minister Edukacji i Nauki Komunikat wydał komunikat  
o ustanowieniu przedsięwzięcia pod nazwą „Poznaj Polskę”. Przedmiotem przedsięwzięcia jest 
wsparcie organów prowadzących publiczne i niepubliczne szkoły dla dzieci i młodzieży  
w realizacji zadań mających na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży 
poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków 
kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki. Przyznawane przez Ministra w formie dotacji 
celowej środki finansowe przeznaczane są na dofinansowanie wycieczek szkolnych związanych z 
priorytetowymi obszarami edukacyjnymi. Składanie wniosków odbywa się poprzez elektroniczny 
system SIO i do celów złożenia wniosków organu prowadzącego niezbędne jest udzielenie 
pełnomocnictwa . 

 

   

  

Przewodniczący Zarządu  

Krzysztof  Szczegielniak  
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