
Uchwała Nr 1402/2015 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 10 grudnia 2015 r. 

 

w sprawie aktualizacji na rok 2015 Rocznego planu kształcenia i doskonalenia zawodowego 

pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu 

odpowiedzialnych za realizację Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 

2014-2020. 

Na podstawie art. 41 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz. U.  

z 2015 r., poz. 1392 j.t.), rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 

17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu 

Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego 

oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego 

i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz.U.UE.L.2013.347.320 z dnia 

20 grudnia 2013 r., z późn. zm.) i Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów  

w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. 2014 poz. 

1146) oraz zgodnie z Zarządzeniem Marszałka Województwa Wielkopolskiego Nr 10/2015 z dnia 30 marca 

2015 r., Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 

§ 1 

Zatwierdza się aktualizację na rok 2015 Rocznego planu kształcenia i doskonalenia zawodowego 

pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu 

odpowiedzialnych za realizację Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 

2014-2020 określonego w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Polityki Regionalnej.  

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Marszałek Województwa 

Marek Woźniak 

 

 

 

 



Uzasadnienie do Uchwały Nr 1402/2015 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 10 grudnia 2015 r. 

 
w sprawie aktualizacji na rok 2015 Rocznego planu kształcenia i doskonalenia zawodowego 

pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu 

odpowiedzialnych za realizację Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 

2014-2020. 

 
Ww. Plan określa tematy szkoleń do zrealizowania na potrzeby pracowników zaangażowanych  

w realizację WRPO na rok 2015. Podnoszenie kwalifikacji ma na celu zapewnienie wysokiego poziomu 

wiedzy i umiejętności pracowników, a także poprawienie jakości ich pracy. Przyczynia się także do 

zwiększenia efektywności wykorzystania środków z funduszy europejskich w ramach perspektywy 

finansowej 2014-2020 oraz wspiera realizację indywidualnych planów rozwoju zawodowego pracowników.  

 

Zgodnie z Zarządzeniem Marszałka Województwa Wielkopolskiego Nr 10/2015 z dnia 30 marca 2015 roku, 

Oddział Informacji, Promocji i Szkoleń Departamentu Polityki Regionalnej dokonał aktualizacji Planu 

szkoleń. Zmiany podyktowane były koniecznością ograniczenia szkoleń z powodu opóźnień w dostępności 

środków dotacji celowej z budżetu państwa oraz z budżetu środków europejskich. Zmniejszono ilość 

szkoleń grupowych kosztem szkoleń indywidualnych, bardziej sprofilowanych form podnoszenia kwalifikacji 

o charakterze warsztatowym i praktycznym. 

 

Modyfikację Planu spowodowały również opóźnienia w zatwierdzaniu dokumentów wykonawczych (w tym 

wytycznych) związanych z perspektywą 2014-2020.  

 

Kształcenie i doskonalenie zawodowe pracowników odpowiedzialnych za realizację WRPO finansowane 

jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego i Samorząd Województwa 

Wielkopolskiego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. 

 

Marszałek Województwa 

Marek Woźniak 

 

 



Zał.nr 1

1

Kwalifikowalność wydatków, sposób dokumentowania ponoszonych 

wydatków w kontekście nowej perspektywy finansowej 2014-2020 118 27 000 zł

2

Ewidencja środków trwałych zgodna z Ustawą o rachunkowości w 

kontekście przeprowadzanych kontroli u Beneficjentów 63 13 500 zł

40 500 zł

Łączny szacunkowy koszt całkowity szkoleń grupowych 

zamkniętych i indywidualnych 

83 500 zł

40 500 zł

43 000 zł

Roczny plan kształcenia i doskonalenia zawodowego pracowników 

odpowiedzialnych za realizację WRPO na lata 2014-2020

LP Temat/nazwa szkolenia  Koszt całkowity PLN

ROK 2015

 Koszt szkoleń grupowych zamkniętych 

Szacunkowy koszt szkoleń indywidualnych 

Ilość 

przeszkolonych 

osób


