
 

 

Uchwała Nr 3846/2017 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 22 czerwca 2017 r. 

 

w sprawie: upoważnienia Pana Jarosława Jankowskiego – Dyrektora Centrum Doskonalenia 

Nauczycieli w Koninie do podpisywania i zatwierdzania dokumentów związanych  

z realizacją projektu pn. „Moje kompetencje – Twój sukces” realizowanego w ramach 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego z Europejskiego 

Funduszu Społecznego.   

 

Na podstawie art. 56 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa 

(Dz. U. z 2016 r.  poz. 486) uchwala się co następuje: 

 

§1 

 

Udziela się upoważnienia Panu Jarosławowi Jankowskiemu Dyrektorowi Centrum 

Doskonalenia Nauczycieli w Koninie do podpisywania i zatwierdzania dokumentów 

związanych z realizacją projektu pn. „Moje kompetencje – Twój sukces” realizowanego  

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego  

z Europejskiego Funduszu Społecznego wraz z załącznikami, a w szczególności do:  

a) podpisywania i parafowania wniosku o dofinansowanie projektu wraz  

z załącznikami, 

b) podpisywania umów w tym umowy o partnerstwie i wszelkich innych dokumentów oraz do 

zaciągania zobowiązań związanych z realizacją projektu, 

c) podpisywania częściowych wniosków o płatność wraz z dokumentami niezbędnymi do 

rozliczenia projektu (w tym przy użyciu profilu zaufanego ePUAP lub bezpiecznego 

podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego 

certyfikatu), 

d) podpisywania sprawozdań z realizacji projektu. 

 

§2 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Z up. Marszałka Województwa 

Wojciech Jankowiak 

Wicemarszałek 

 
  



 

 

       Uzasadnienie do Uchwały nr 3846/2017 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 22 czerwca 2017 r. 

 

 

 Zgodnie z treścią art. 56 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku (Dz. U. z 2016 r.  

poz. 486) o samorządzie województwa do czynności przekraczających zakres 

pełnomocnictwa wymagana jest zgoda, w formie uchwały, zarządu województwa.     

  

Udzielenie niniejszego upoważnienia do podpisywania i zatwierdzania w imieniu 

Województwa Wielkopolskiego wymienionych w § 1 uchwały dokumentów związanych  

z realizacją projektu pt. „Moje kompetencje – Twój sukces” realizowanego w ramach 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego z Europejskiego 

Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, 

gospodarki i edukacji, Działanie: 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty, skróci proces 

podpisywania dokumentacji oraz zapewni znacznie sprawniejszą realizację przedsięwzięcia. 

 

Projekt przyczyni się do poprawy funkcjonowania i zwiększenia wykorzystania systemu 

wspomagania szkół w zakresie kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania 

się na rynku pracy (ICT, matematyczno-przyrodniczych, języków obcych), nauczania 

eksperymentalnego, właściwych postaw (kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej) 

oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia. 

Projekt swoim zasięgiem obejmować będzie województwa: dolnośląskie, lubuskie, 

wielkopolskie i zachodniopomorskie. Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie jako 

partner pełnić będzie rolę koordynatora działań na terenie województwa wielkopolskiego. 

Prowadzić będzie działania związane z rekrutacją uczestników z terenu województwa 

wielkopolskiego, organizacją szkoleń oraz monitorowaniem działań związanych  

z prowadzeniem procesu wspomagania w szkołach/przedszkolach/placówkach. 

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne. 

 

Marzena Wodzińska 

  Członek Zarządu 

 
  


