
 

Uchwała Nr 3233/2021 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 4 lutego 2021 roku 

 

w sprawie podjęcia działań zmierzających do złożenia przez Województwo Wielkopolskie, działające 

poprzez jednostkę organizacyjną – Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile oraz jednostek w jego skład 

wchodzących wniosku w ramach projektu grantowego pn.  „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli 

i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli 

w prowadzeniu kształcenia na odległość”, finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego   

i realizacji  tego projektu. 

 

Na podstawie art. 41 ust. 1 i art. 56 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 1668.), Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala co następuje: 

 

§ 1 

 

Postanawia się, że Województwo Wielkopolskie działające poprzez jednostkę organizacyjną – Centrum 

Doskonalenia Nauczycieli w Pile oraz wchodzące w jego skład: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Pile 

i Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Pile podejmie działania zmierzające do złożenia wniosku w ramach 

projektu grantowego „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji 

zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość”   

(Oś priorytetowa: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.10 

Wysoka jakość systemu oświaty), finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego  i realizacji tego 

projektu. 

§ 2 

 

Liderem projektu będzie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile. 

§ 3 

 

Upoważnia się Pana Grzegorza Bogacza – Dyrektora Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile do 

podpisywania wszelkich dokumentów i składania oświadczeń woli w sprawach, o których mowa w § 1,  

w tym do:  

1) podpisywania i złożenia wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami,  

2) podpisywania umów, w tym umowy o powierzenie grantu, 

3) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją projektu, 

4) składania sprawozdań w zakresie zadań jakie posiada lider przy realizacji przedmiotowego projektu. 

 

§ 4 

 

Dyrektor Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile może udzielić Wicedyrektorowi Centrum 

Doskonalenia Nauczycieli w Pile dalszego pełnomocnictwa w sprawach, o których mowa w § 3, na czas 

nieobecności spowodowanej chorobą, wyjazdem służbowym lub urlopem. 

 

§ 5 

 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile. 

 

§ 6 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Marszałek Województwa 

Marek Woźniak 



 

 

Uzasadnienie do Uchwały Nr 3233/2021 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 4 lutego 2021 roku 

 

w sprawie podjęcia działań zmierzających do złożenia przez Województwo Wielkopolskie, działające 

poprzez jednostkę organizacyjną – Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile oraz jednostek w jego skład 

wchodzących wniosku w ramach projektu grantowego pn.  „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli 

i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli 

w prowadzeniu kształcenia na odległość”, finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego  

i realizacji  tego projektu. 

 

Głównym celem projektu jest podniesienie jakości doskonalenia i wsparcie nauczycieli prowadzących 

zdalną edukację w przedszkolach i szkołach, przez kadrę placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek 

pedagogicznych. Projekt ukierunkowany jest na ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia  

COVID-19 poprzez zapewnienie prowadzenia edukacji na odległość w przypadku ponownego czasowego 

zamknięcia szkół i przedszkoli. 

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile jest zespołem placówek, w którego skład wchodzą: Ośrodek 

Doskonalenia Nauczycieli w Pile i Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Pile wraz z filiami. W ramach 

projektu przeprowadzone zostaną szkolenia dla nauczycieli bibliotekarzy, kadry nauczycieli  

i doposażenie placówki w sprzęt.  

 

Projekt realizowany będzie w okresie od 01.03.2021 r. do 30.11.2021 r. Ogólna wartość projektu:  

ok. 330 000 PLN. Projekt będzie finansowany w całości z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile nie wnosi wkładu własnego do projektu i nie uczestniczy  

w kosztach realizacji.  

 

Ww. projekt  nie będzie obciążał budżetu Województwa Wielkopolskiego.  

 

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.  

Paulina Stochniałek 

  Członek Zarządu 
 

 


