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Uchwała Nr 28/372/20/VI 
Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego 

z dnia 26 czerwca 2020 r. 
w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego  

Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie 
stanowiącym załącznik do uchwały Nr 12/157/19/VI Zarządu Województwa 

Warmińsko – Mazurskiego z dnia 12 marca 2019 r. 
 
 

 
Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

województwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 512 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

 
 

§ 1 
 

W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – 

Mazurskiego w Olsztynie stanowiącym załącznik do uchwały Nr 12/157/19/VI Zarządu 

Województwa Warmińsko – Mazurskiego z dnia 12 marca 2019 r., wprowadza  się 

następujące zmiany: 

 

1) w § 32: 
w ust. 2 pkt 13 otrzymuje brzmienie: 
 

„13) prowadzenie spraw wynikających z udziału Województwa w spółkach: Warmia 
i Mazury Sp. z o.o. w Szymanach, Port Lotniczy „Mazury” Sp. z o.o. w Szczytnie, 
POLREGIO sp. z o.o., Warmińsko-Mazurska Agencja Energetyczna Spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji, w tym spraw z zakresu nadzoru 
właścicielskiego nad tymi spółkami, a w szczególności: 
a) prowadzenie spraw związanych z odbyciem zgromadzenia wspólników spółki 

Warmia i Mazury Sp. z o.o. w Szymanach oraz z uczestnictwem Województwa 
w zgromadzeniach wspólników spółek: POLREGIO sp. z o.o., Port Lotniczy 
„Mazury” Sp. z o.o. w Szczytnie oraz Warmińsko-Mazurska Agencja 
Energetyczna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji, 

b) prowadzenie spraw związanych ze zmianą aktu założycielskiego lub umowy ww. 
spółek, 

c) prowadzenie spraw związanych ze zgłoszeniem przez Województwo osób do 
organów w ww. spółkach, 

d) współpraca z osobami reprezentującymi Województwo na zgromadzeniach 
wspólników ww. spółek oraz z osobami zgłoszonymi przez Województwo do rad 
nadzorczych tych spółek, w szczególności poprzez wymianę informacji, 
przygotowywanie dokumentów oraz udzielanie stosownych rekomendacji, 

e) pozyskiwanie aktu założycielskiego oraz umowy ww. spółek oraz ich zmian, 
f) pozyskiwanie w ramach posiadanych przez Województwo w ww. spółkach 

uprawnień odpisów uchwał organów tych spółek oraz innych dokumentów 
dotyczących działalności ww. spółek istotnych dla oceny tej działalności, 

g) podejmowanie w razie potrzeby działań zmierzających do wykonania prawa 
kontroli w ww. spółkach w ramach posiadanych przez Województwo w tych 
spółkach uprawnień kontrolnych, 

h) bieżące monitorowanie i ocena efektywności realizacji zadań Samorządu 
Województwa, które wykonują ww. spółki, 

i) diagnozowanie potencjalnych lub zaistniałych zagrożeń dotyczących ww. spółek 
oraz niezwłoczne informowanie Zarządu o tych zagrożeniach, 
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j) przekazywanie Zarządowi stosownie do potrzeb nie rzadziej jednak niż raz 
w roku okresowych informacji o sytuacji ekonomiczno-finansowej ww. spółek 
oraz o efektywności realizacji zadań Samorządu Województwa, które wykonują 
ww. spółki, 

k) niezwłoczne przekazywanie Departamentowi Certyfikacji odpisów: aktu 
założycielskiego oraz umowy ww. spółek oraz ich zmian, uchwał organów 
ww. spółek oraz innych dokumentów dotyczących działalności tych spółek 
istotnych dla jej oceny będących w posiadaniu Departamentu Infrastruktury 
i Geodezji, 

l) koordynowanie wykonywania zadań związanych z przeprowadzanymi w Urzędzie 
przez organy kontroli i inne podmioty zewnętrzne kontrolami dotyczącymi 
ww. spółek”; 

 
2) w § 39 ust. 4  pkt 4 otrzymuje brzmienie: 
 

„4. Do zadań Zespołu ds. nadzoru właścicielskiego należy w szczególności: 
1) pozyskiwanie i przechowywanie odpisów umów lub statutów spółek handlowych, 

w których Województwo posiada udziały lub akcje, oraz ich zmian; 
2) pozyskiwanie w ramach posiadanych przez Województwo w danej spółce 

uprawnień odpisów uchwał organów tej spółki oraz innych dokumentów dotyczących 
działalności spółki istotnych dla oceny tej działalności oraz przechowywanie tych 
dokumentów; 

3) prowadzenie i aktualizowanie wykazu spółek, w których Województwo posiada 
udziały lub akcje; 

4) prowadzenie we współpracy z departamentami właściwymi ze względu 
na przedmiot działalności danej spółki spraw wynikających z udziału Województwa 
w spółkach handlowych, tworzenia takich spółek lub przystępowania do nich przez 
Województwo, w tym spraw z zakresu nadzoru właścicielskiego nad tymi spółkami, 
z wyłączeniem wykonywania tych zadań w odniesieniu do spółek: „Przewozy 
Regionalne” Sp. z o.o. w Warszawie, Warmia i Mazury Sp. z o.o. w Szymanach, 
Port Lotniczy „Mazury” Sp. z o.o. w Szczytnie oraz Warmińsko-Mazurska Agencja 
Energetyczna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji, 
a w szczególności: 

a) prowadzenie spraw związanych z uczestnictwem Województwa 
w zgromadzeniach wspólników lub walnych zgromadzeniach spółek 
handlowych, w których Województwo posiada udziały lub akcje, 

b) prowadzenie spraw związanych ze zmianą umów lub statutów spółek 
handlowych, w których Województwo posiada udziały lub akcje, 

c) prowadzenie spraw związanych ze zgłoszeniem przez Województwo osób do 
organów w spółkach handlowych, w których Województwo posiada udziały lub 
akcje, 

d) współpraca z osobami reprezentującymi Województwo na zgromadzeniach 
wspólników lub walnych zgromadzeniach spółek, w których Województwo 
posiada udziały lub akcje, oraz z osobami wskazanymi lub zgłoszonymi przez 
Województwo do rad nadzorczych tych spółek, w szczególności poprzez 
wymianę informacji, przygotowywanie dokumentów oraz udzielanie stosownych 
rekomendacji, 

e) podejmowanie w razie potrzeby działań zmierzających do wykonania prawa 
kontroli w spółkach, w których Województwo posiada udziały, w ramach 
posiadanych przez Województwo w danej spółce uprawnień kontrolnych, 

f) podejmowanie w razie potrzeby działań mających na celu skorzystanie przez 
Województwo z prawa do informacji dotyczących spółek, w których 
Województwo posiada akcje, 
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g) diagnozowanie potencjalnych lub zaistniałych zagrożeń dotyczących danej 
spółki, w której Województwo posiada udziały lub akcje, oraz niezwłoczne 
informowanie Zarządu o tych zagrożeniach, 

h) przekazywanie Zarządowi stosownie do potrzeb nie rzadziej jednak niż raz 
w roku okresowych informacji o sytuacji ekonomiczno-finansowej danej spółki 
oraz o efektywności realizacji zadań Samorządu Województwa, które wykonuje 
dana spółka, 

i) współpraca z departamentami właściwymi ze względu na przedmiot działalności 
spółek, w których Województwo posiada udziały lub akcje, przy wykonywaniu 
ich zadań dotyczących tych spółek, 

j) koordynowanie wykonywania zadań związanych z przeprowadzanymi  
w Urzędzie przez organy kontroli i inne podmioty zewnętrzne kontrolami 
dotyczącymi spółek, w których Województwo posiada udziały lub akcje,  
z wyjątkiem przypadku, gdy kontrola dotyczy wyłącznie spółek:  „Przewozy 
Regionalne” Sp. z o.o. w Warszawie, Warmia i Mazury  
Sp. z o.o. w Szymanach, Port Lotniczy „Mazury” Sp. z o.o. w Szczytnie oraz 
Warmińsko-Mazurska Agencja Energetyczna Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością w likwidacji”. 

 

 

 
§ 2 

 
Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego.  

 
 

§ 3 
 

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.   

 

        Przewodniczący Zarządu 

           Województwa Warmińsko-Mazurskiego 

          Gustaw Marek Brzezin 

     

 

 

 
 


