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UPOWAŻNIENIE/PEŁNOMOCNICTWO

1. Upoważniam:

Panią Małgorzatę Jarosińską-Jedynak – Sekretarza Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki 
Regionalnej do:

1) dysponowania środkami budżetu państwa i budżetu środków europejskich ujętymi w części 
budżetowej 34 – Rozwój regionalny, przeznaczonymi na realizację zadań finansowanych w ramach 
Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 (PO RPW 2007-2013), Programu 
Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 (PO PW 2014-2020) oraz programu Fundusze 
Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 (FEPW 2021-2027), z wyłączeniem środków na 
wynagrodzenia i wydatki pozapłacowe na rzecz pracowników Ministerstwa Funduszy i Polityki 
Regionalnej, środków na wydatki związane z wdrożeniem, utrzymaniem oraz rozwojem infrastruktury 
i systemów teleinformatycznych Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej oraz na wydatki 
związane z obsługą logistyczno-administracyjną, gospodarowaniem mieniem i zarządzaniem 
nieruchomościami pozostającymi w zarządzie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej;

2) dokonywania czynności związanych z:

a) realizacją zadań Instytucji Zarządzającej (IZ) PO RPW 2007-2013 i IZ PO PW 2014-2020,

b) przygotowaniem i realizacją zadań IZ FEPW 2021-2027, w tym do podpisywania porozumień 
w sprawie powierzenia realizacji programu FEPW 2021-2027,

c) realizacją zadań Instytucji Koordynującej w instrumencie Przedsiębiorcza Polska Wschodnia – 
Turystyka.

2. Udzielam pełnomocnictwa:

Pani Małgorzacie Jarosińskiej-Jedynak – Sekretarzowi Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki 
Regionalnej 

do zawierania umów i porozumień, w ramach środków, o których mowa w upoważnieniu, po ich 
uprzednim parafowaniu przez właściwego głównego księgowego lub osobę przez niego upoważnioną,
a także kontroli prawidłowości wykonania umów i porozumień, dokonywania wszelkich czynności 
związanych z ich realizacją oraz rozwiązywania umów i porozumień.

Przy wydatkowaniu środków finansowych stosuje się w szczególności przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 11 września 
2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, z późn. zm.), regulacje Unii Europejskiej 
i krajowe w zakresie wykorzystania środków, o których mowa w upoważnieniu, a także obowiązujące
w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej akty wewnętrzne.

Niniejsze upoważnienie/pełnomocnictwo uprawnia do udzielania dalszych upoważnień/pełnomocnictw 
pracownikom Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej realizującym zadania w zakresie nim określonym.

Upoważnienie/pełnomocnictwo niniejsze wygasa z chwilą odwołania Pani Małgorzaty Jarosińskiej-
Jedynak ze stanowiska Sekretarza Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej.

Grzegorz Puda
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