
  Uchwała Nr 3859 / 2017 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 22 czerwca 2017 r. 

 

w sprawie: zmiany Uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 3061/2016 z dnia  

29 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Instrukcji Wykonawczej Instytucji Pośredniczącej 

dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w zakresie 

realizacji Osi priorytetowej 6 „Rynek pracy”- Działanie 6.1 „Aktywizacja zawodowa osób 

bezrobotnych i poszukujących pracy – projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ” oraz 

Działanie 6.2 „Aktywizacja zawodowa” i Osi priorytetowej 7 „Włączenie społeczne”- Działanie 

7.1 „Aktywna integracja”. 

 

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa 

(j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 486 ze zm.), art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach 

realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-

2020 (j.t. Dz. U z 2016 r., poz. 217 ze zm.) oraz uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego  

nr 3060/2016 z dnia 29 grudnia  2016 r. w sprawie powierzenia Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy  

w Poznaniu funkcji Instytucji Pośredniczącej dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu 

Operacyjnego na lata 2014-2020 w zakresie realizacji Osi priorytetowej 6 „Rynek pracy”- Działanie 

6.1 „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy – projekty pozakonkursowe 

realizowane przez PSZ” oraz Działanie 6.2 „Aktywizacja zawodowa” i Osi priorytetowej  

7 „Włączenie społeczne”- Działanie 7.1 „Aktywna integracja”, zmienionej uchwałą nr 3680/2017  

z dnia 19 maja 2017 r., Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala co następuje: 

 

§ 1 

 

Zmienia się Uchwałę Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 3061/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. 

w sprawie zatwierdzenia Instrukcji Wykonawczej Instytucji Pośredniczącej dla Wielkopolskiego 

Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w zakresie realizacji Osi priorytetowej  

6 „Rynek pracy”- Działanie 6.1 „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy – 

projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ” oraz Działanie 6.2 „Aktywizacja zawodowa” i Osi 

priorytetowej 7 „Włączenie społeczne”- Działanie 7.1 „Aktywna integracja”, poprzez zmianę 

Instrukcji Wykonawczej Instytucji Pośredniczącej dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu 

Operacyjnego na lata 2014-2020 stanowiącej załącznik nr 1 do przedmiotowej uchwały nr 3061/2016 

z dnia 29 grudnia 2016 r. 

 

§ 2 

 

Zmienione zapisy Instrukcji Wykonawczej Instytucji Pośredniczącej dla Wielkopolskiego 

Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w zakresie realizacji Osi priorytetowej  

6 „Rynek pracy”- Działanie 6.1 „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy – 

projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ” oraz Działanie 6.2 „Aktywizacja zawodowa” i Osi 

priorytetowej 7 „Włączenie społeczne”- Działanie 7.1 „Aktywna integracja” stanowią załącznik  

nr 1 do niniejszej uchwały.  

 

§ 3 

 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu. 

 

§ 4 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

z up. Marszałka Województwa 

Wojciech Jankowiak 

Wicemarszałek 



 

 

Uzasadnienie do Uchwały Nr 3859 / 2017 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 22 czerwca 2017 r. 

 

 
w sprawie: zmiany Uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 3061/2016 z dnia  

29 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Instrukcji Wykonawczej Instytucji Pośredniczącej 

dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w zakresie 

realizacji Osi priorytetowej 6 „Rynek pracy”- Działanie 6.1 „Aktywizacja zawodowa osób 

bezrobotnych i poszukujących pracy – projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ” oraz 

Działanie 6.2 „Aktywizacja zawodowa” i Osi priorytetowej 7 „Włączenie społeczne”- Działanie 

7.1 „Aktywna integracja”. 

 

Na podstawie uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 3060/2016 z dnia  

29 grudnia  2016 r. w sprawie powierzenia Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Poznaniu funkcji 

Instytucji Pośredniczącej dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-

2020 w zakresie realizacji Osi priorytetowej 6 „Rynek pracy”- Działanie 6.1 „Aktywizacja zawodowa 

osób bezrobotnych i poszukujących pracy – projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ” oraz 

Działanie 6.2 „Aktywizacja zawodowa” i Osi priorytetowej 7 „Włączenie społeczne”- Działanie  

7.1 „Aktywna integracja”, zmienionej następnie uchwałą nr 3680/2017 z dnia 19 maja 2017 r., 

Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 

powierzyła realizację części swoich zadań Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Poznaniu jako 

Instytucji Pośredniczącej WRPO 2014+.  

Na podstawie zapisów art. 10 ust. 7 ustawy z  dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji 

programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, 

Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym ponosi odpowiedzialność za prawidłową realizację 

zadań powierzonych Instytucji Pośredniczącej.  

Zmiana treści Instrukcji Wykonawczej Instytucji Pośredniczącej dla Wielkopolskiego 

Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w zakresie realizacji Osi priorytetowej  

6 „Rynek pracy”- Działanie 6.1 „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy – 

projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ” oraz Działanie 6.2 „Aktywizacja zawodowa” i Osi 

priorytetowej 7 „Włączenie społeczne”- Działanie 7.1 „Aktywna integracja” wynika m.in.  

z rekomendacji audytu desygnacyjnego, wprowadzenia Zarządzenia nr 21/2017 Dyrektora 

Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia Polityki 

zapobiegania, wykrywania i zwalczania oszustw, nadużyć finansowych, korupcji lub konfliktu 

interesów w zakresie realizacji PO WER oraz WRPO a także innych działań realizowanych przez 

WUP w Poznaniu, wejścia w życie zmienionych Wytycznych w zakresie trybów wyboru projektów  

na lata 2014-2020 oraz przyjęcia przez Komitet Monitorujący WRPO 2014+ zmian do kryteriów 

wyboru projektów. 

Mając na uwadze powyższe podjęcie niniejszej uchwały przez Zarząd Województwa 

Wielkopolskiego jest w pełni uzasadnione. 

 

Wojciech Jankowiak 

Wicemarszałek 

 

 


