
Uchwała Nr 1094/2011 
 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 
 

z dnia 22-09-2011 
 
 
w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia dotyczącego realizowania na terenie 

województwa wielkopolskiego działań związanych z udziałem publicznych służb 

zatrudnienia w sieci Europejskich Służb Zatrudnienia- EURES. 

 

Na podstawie art.41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa 

(tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1590 ze zm.) oraz art. 8 ust. 1 pkt 9 Ustawy  

z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity 

z 2008 r. Dz. U. Nr 69, poz. 415 ze zm.), Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala co 

następuje:  

 

§1 

Zarząd Województwa Wielkopolskiego wyraża wolę zawarcia Porozumienia Nr 15/grant 

EURES/2011 stanowiącego załącznik do uchwały, dotyczącego realizowania na terenie 

województwa wielkopolskiego działań związanych z udziałem publicznych służb 

zatrudnienia w sieci Europejskich Służb Zatrudnienia- EURES. 

 

§2 

Upoważnia się  

1. Pana Wojciecha Jankowiaka – Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego 

2. Pana Leszka Wojtasiaka - Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego 

 do podpisania wyżej wymienionego Porozumienia w imieniu Zarządu Województwa 

Wielkopolskiego. 

 

§3 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu.  

 

§4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania. 

z up. Marszałka Województwa 
Wojciech Jankowiak 

Wicemarszałek 



Uzasadnienie 

do uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 1094/2011  

 

Zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 9 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia  

i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity z 2008 r. Dz. U. Nr 69, poz. 415 ze zm.), do zadań 

samorządu województwa w zakresie polityki rynku pracy należy realizowanie zadań 

wynikających z prawa swobodnego przepływu pracowników, w szczególności realizowanie 

zadań z zakresu udziału w sieci EURES, w tym: wspieranie i koordynowanie realizacji zadań 

na terenie województwa we współpracy z ministrem właściwym do spraw pracy, 

samorządami powiatowymi, związkami zawodowymi oraz organizacjami pracodawców. 

 

Opis działań związanych z udziałem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu w sieci 

Europejskich Służb Zatrudnienia zawierają załączniki do porozumienia. 

 

Przyjęcie zadań związanych z udziałem w sieci Europejskich Służb Zatrudnienia wymaga 

zawarcia załączonego do uchwały Porozumienia nr 15/grant EURES/2011, które będzie 

stanowiło podstawę do przekazania przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej środków 

na ich realizację. Porozumienie to jest kontynuacją realizowanych na terenie województwa 

wielkopolskiego działań związanych z udziałem publicznych służb zatrudnienia w sieci 

Europejskich Służb Zatrudnienia – EURES.  

 

 

Wojciech Jankowiak 
Wicemarszałek 
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