
UCHWAŁA NR VI-149/2020 

ZARZĄDU POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO  

z dnia 20 maja 2020 r. 

 

w sprawie udzielenia upoważnień pracownikom Starostwa Powiatowego w Wołominie do 

reprezentowania Powiatu Wołomińskiego w ramach czynności wykonywanych na 

platformie ePUAP 

 

Na podstawie art. 268a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania 

administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 256, z późn. zm.) Zarząd Powiatu Wołomińskiego 

uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

Upoważnia się niżej wymienionych pracowników Starostwa Powiatowego w Wołominie do 

wnioskowania w imieniu Powiatu Wołomińskiego o wydanie certyfikatów dla systemów 

teleinformatycznych oraz zarządzania i administrowania kontami podmiotu na platformie 

ePUAP:  

1) Konrada Pietrykowskiego – Informatyka; 

2) Grzegorza Podrażkę – Informatyka; 

3) Michała Ryszawę – Informatyka.  

 

§ 2 

Wzór upoważnienia określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 

 

§ 3 

Upoważnia się Starostę Wołomińskiego do podpisywania za Zarząd Powiatu Wołomińskiego 

dokumentów upoważnień wydanych osobom, o których mowa w § 1, zgodnie z treścią zawartą 

w załączniku Nr 1  do niniejszej uchwały. 

 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

/-/ Adam Lubiak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Załącznik nr 1  

do  Uchwały Nr VI-149  

Zarządu Powiatu Wołomińskiego  

z dnia 20 maja 2020 r. 

 

 

UPOWAŻNIENIE NR …….…. 
 

Na podstawie art. 268a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania 
administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 256, z późn. zm.) oraz § 3 uchwały  Zarządu 
Powiatu Wołomińskiego z dnia ……………………w sprawie udzielenia upoważnień 
pracownikom Starostwa Powiatowego w Wołominie do reprezentowania Powiatu 
Wołomińskiego w ramach czynności wykonywanych na platformie ePUAP, udzielam 
 

Panu ……………………… - Informatykowi 
 
upoważnienia do wnioskowania w imieniu Powiatu Wołomińskiego o wydanie certyfikatów 
dla systemów teleinformatycznych oraz zarządzania i administrowania kontami podmiotu na 
platformie ePUAP. 
 

Upoważnienie niniejsze obowiązuje od dnia nadania uprawnień i wygasa z dniem ustania 
stosunku pracy, a ponadto może być w każdym czasie zmienione lub odwołane.                                                                                                                                                                 

 

Dokument niniejszego upoważnienia należy zwrócić do Wydziału Organizacji, Kadr 
i Administracji Starostwa Powiatowego w Wołominie w terminie 5 dni od daty jego 
wygaśnięcia. 

 


