
 

PROJEKT 
 

Uchwała Nr … 
Sejmiku Województwa Podkarpackiego 

z dnia … 
 

zmieniająca uchwałę Nr XXII/386/12 Sejmiku Województwa Podkarpackiego 
z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu 

systemowego „Podkarpacie stawia na zawodowców” w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki 

 
Na podstawie art. 11 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
województwa (Dz.U. z 2013 r. poz. 596 z późn. zm.), art. 3 pkt 2 ustawy z dnia  
6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2009 r. Nr 84 
poz. 712 z późn. zm.)  
 

Sejmik Województwa Podkarpackiego 
uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

Zmianie ulega uchwała Nr XXII/386/12 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 
28 maja 2012 r. w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu systemowego 
„Podkarpacie stawia na zawodowców” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki w ten sposób, że § 1 otrzymuje brzmienie: 
„Wyraża się wolę realizacji projektu systemowego pn. „Podkarpacie stawia na 
zawodowców” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój 
wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności 
i jakości szkolnictwa zawodowego o wartości 90 677 099,64 zł w okresie 4 lat, nie 
dłużej niż do końca czerwca 2015 r.” 

 
§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego. 
 

§ 3 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 



 

UZASADNIENIE 
 
 
Realizacja projektu odbywa się na podstawie uchwały intencyjnej Sejmiku 

Województwa Podkarpackiego oraz dokumentu „Prawa i obowiązki Województwa 
Podkarpackiego / Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie – Wydziału Projektów 
Własnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”, przyjętego uchwałą Nr 
151/3552/12 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 10 lipca 
2012 r., zmienionego uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie 
Nr 169/4008/12 z dnia 18 września 2012 r.  

 
Dotychczasowa realizacja projektu w partnerstwie z 30 organami 

prowadzącymi szkół zawodowych z terenu Województwa Podkarpackiego przebiega 
bez zastrzeżeń. W związku z tym oraz z dostępnością środków w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki, zaplanowano rozszerzenie zakresu działań 
podejmowanych w ramach projektu tak w odniesieniu do okresu realizacji, jak i zadań 
merytorycznych u poszczególnych Partnerów. W ramach zwiększonej puli środków 
planowane jest zwłaszcza: 
− Realizacja 6 inicjatyw z zakresu współpracy ponadnarodowej, 
− Uruchomienie nowych kierunków nauczania, 
− Stworzenie firm symulacyjnych, 
− Utworzenie pracowni specjalistycznych, 
− Wdrożenie kształcenia modułowego, 
− Doposażenie w sprzęt dydaktyczny i szkoleniowy zgodnie z nową podstawą 

programową, 
− Szkolenie nauczycieli, 
− Szkolenia, kursy kwalifikacyjne i zawodowe, kursy specjalistyczne, 
− Zajęcia dodatkowe w ramach innowacji pedagogicznych, 
− Wyjazdy edukacyjne, 
− Organizacja praktyk zawodowych i staży, 
− Zajęcia z doradztwa edukacyjno-zawodowego, 
− Warsztaty dydaktyczne. 

 
Propozycja zmian w postaci podniesienia wartości projektu i przedłużenia 

okresu jego realizacji jest zgłoszona do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, 
ostateczna realizacja zmiany uzależniona jest od wyrażenia zgody przez Instytucję 
Zarządzającą. 

 
Podjęcie uchwały pozwoli na wdrożenie projektu do realizacji, a tym samym 

wydatkowanie środków w ramach dotacji PO KL na działania w nim przewidziane, 
zgodnie z celem Działania 9.2 PO KL – Podniesienie atrakcyjności i jakości 
szkolnictwa zawodowego. 
 
 
 
 


