
Uchwała Nr 1070/2011 
 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 
z dnia 15.09.2011 r. 

 
 
Zmieniaj ąca Uchwał ę Nr 4227/2010 Zarządu Województwa Wielkopolskiego  

z dnia 29.07.2010 r. w sprawie: powierzenia Wojewód zkiemu Urz ędowi Pracy  

w Poznaniu realizacji projektu systemowego w ramach  Poddziałania 6.1.2 „Wsparcie 

powiatowych i wojewódzkich urz ędów pracy w realizacji zada ń na rzecz aktywizacji 

zawodowej osób bezrobotnych w regionie” 

 

Na podstawie art. 41 ust. 1 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa 

(tekst jednolity - Dz. U. z 2001, Nr 142, poz. 1590 z późn.zm.), Zarząd Województwa 

Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 

 

§1 

 

W Uchwale Nr 4227/2010 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 29.07.2010r.  

w sprawie powierzenia Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Poznaniu realizacji projektu 

systemowego pt. „Profesjonalna kadra – wsparcie pośrednictwa pracy i doradztwa 

zawodowego w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Poznaniu” - w ramach Poddziałania 6.1.2 

„Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz 

aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie” – wprowadza się następujące zmiany: 

 

1) załącznik nr 1 otrzymuje tytuł: „Szczegółowe zasady powierzenia realizacji projektu 

beneficjentowi systemowemu oraz Instytucji Pośredniczącej w ramach Poddziałania 

6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na 

rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie pt. „Profesjonalna kadra – 

wsparcie pośrednictwa pracy i doradztwa zawodowego w Wojewódzkim Urzędzie 

Pracy w Poznaniu” i treść jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały; 

2) załącznik nr 2 Wniosek o dofinansowanie projektu, otrzymuje brzmienie jak załącznik 

nr 2 do niniejszej uchwały; 

3) załącznik nr 3 Harmonogram płatności, otrzymuje brzmienie jak załącznik  

nr 3 do niniejszej uchwały; 

4) załącznik nr 4 otrzymuje tytuł Podział kwoty dofinansowania i treść jak załącznik nr 4 

do niniejszej uchwały; 

5) załącznik nr 5 Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT, otrzymuje brzmienie 

jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały; 

6) załącznik nr 6 Wymagania w odniesieniu do informatycznego systemu finansowo-

księgowego, otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały; 



7) załącznik nr 7 Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania, otrzymuje 

brzmienie jak załącznik nr 7 do niniejszej uchwały; 

8) załącznik nr 8 Wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych 

osobowych, otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 8 do niniejszej uchwały; 

9) załącznik nr 9 otrzymuje tytuł: Wzór upoważnienia do przetwarzania danych 

osobowych na poziomie Beneficjenta i podmiotów przez niego umocowanych i treść 

jak załącznik nr 9 do niniejszej uchwały; 

10) dodaje się załącznik 10 Wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych 

osobowych na poziomie Beneficjenta i podmiotów przez niego umocowanych; 

11) dodaje się załącznik nr 11 Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa 

zamówień publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych ze 

środków funduszy UE 

§2 

 

Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu. 

 

§3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

Marszałek Województwa 
Marek Woźniak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

do Uchwały  Nr 1070/2011 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 15.09.2011 r. 

 

 Zmiany przyjęte niniejszą Uchwałą, odnoszą się do Uchwały nr 4227/2010 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 29.07.2010r., wynikają m.in.  

z konieczności zmniejszenia wartości projektu systemowego Profesjonalna kadra – 

wsparcie pośrednictwa pracy i doradztwa zawodowego w Wojewódzkim Urzędzie 

Pracy w Poznaniu, Poddziałania 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich 

urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych  

w regionie z kwoty 62 740,00 zł na kwotę 46 826,38 zł. oraz dostosowania treści 

załączników Uchwały do aktualnie obowiązujących dokumentów w ramach PO KL, 

aktów prawnych, w szczególności „Zasad finansowania PO KL” i „Wytycznych  

w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL”, które weszły w życie 

01.01.2011 roku. W związku z powyższym m.in. do Uchwały dodany został załącznik 

nr 4 Podział kwoty dofinansowania oraz załącznik nr 11 Wymierzanie korekt 

finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych związane z realizacją 

projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE. Ponadto doprecyzowano 

zapisy w załączniku nr 1 dotyczące płatności oraz ochrony danych osobowych  

a także dodano rozdział dotyczący możliwości odstąpienia od realizacji projektu. 

 Konieczność wprowadzenia części zmian wynika z faktu wygenerowania 

oszczędności w ramach przedmiotowego projektu, które powstały w wyniku 

zmniejszenia ilości noclegów oraz dojazdów uczestników studiów podyplomowych na 

przełomie roku 2010/2011 w stosunku do pierwotnych założeń. Ponadto ze względu 

na planowane zakończenie studiów podyplomowych przez trzech uczestników 

projektu w lutym 2012 roku koniecznym jest wydłużenie realizacji projektu do lutego 

2012  r. 

 

 

Wojciech Jankowiak 
Wicemarszałek 

 

 

 

 


