
UCHWAŁA Nr 276 / 5492 / 21 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

w RZESZOWIE 
z dnia 11 maja 2021r. 

 

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu 
uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia woli przystąpienia  
do realizacji projektu pn. „Włącz edukację dobrej jakości  

w województwie podkarpackim”. 
 

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

województwa (Dz. U. z 2020 r., poz. 1668 ze zm.) i § 29 ust. 1 pkt 1 Statutu Województwa 

Podkarpackiego, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr X/103/99 Sejmiku Województwa 

Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 29 września 1999 r.  

w sprawie uchwalenia Statutu Województwa Podkarpackiego (Dz. Urz. Woj. Podk.  

z 1999 r. Nr 28, poz. 1247, z 2002 r. Nr 54, poz. 1101, z 2008 r. Nr 55, poz. 1449,  

z 2019 r., poz. 2676), 

 
Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie 

uchwala, co następuje: 
 

§ 1 

 

Wnosi się pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projekt uchwały Sejmiku      

w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn. „Włącz edukację 

dobrej jakości w województwie podkarpackim”, w brzmieniu stanowiącym załącznik do 

uchwały. 

 

§ 2 

 

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego. 

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

Podpisał: 

Piotr Pilch – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego  

 
 
 
 
 
 
 



PROJEKT 
UCHWAŁA NR       /       /2021 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

z dnia                 2021 r. 
 

w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu 

pn. „Włącz edukację dobrej jakości w województwie podkarpackim” 

   

Na podstawie art. 11 ust. 2 pkt 4, art. 18 pkt 19 lit. f oraz pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 

o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 r., poz. 1668 ze zm.) 

 

Sejmik Województwa Podkarpackiego  

uchwala co następuje: 
 

§1 

1. Wyraża się wolę przystąpienia przez Województwo Podkarpackie/Podkarpacki Zespół 

Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie do realizacji projektu pn. „Włącz edukację dobrej 

jakości w województwie podkarpackim” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 

Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II – Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki 

i edukacji, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty.   

2. Planowany termin realizacji projektu: od 1 września 2021 r. do 31 sierpnia 2023 r. 

3. Projekt realizowany będzie przez Województwo Podkarpackie/Podkarpacki Zespół Placówek 

Wojewódzkich w Rzeszowie.  

4. Całkowita wartość projektu wyniesie ok. 3 105 227,70 zł (słownie: trzy miliony sto pięć tysięcy 

dwieście dwadzieścia siedem złotych 70/100), w tym dofinansowanie ok. 2 794 704,93 zł 

(słownie: dwa miliony siedemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące siedemset cztery złote 

93/100),   

5. Wkład własny w wysokości ok. 310 522,77 zł (słownie: trzysta dziesięć tysięcy pięćset 

dwadzieścia dwa złote 77/100), stanowiący 10% wartości projektu, zostanie wniesiony przez 

Wnioskodawcę, tj. Województwo Podkarpackie/Podkarpacki Zespół Placówek Wojewódzkich 

w Rzeszowie, środki zabezpieczono: 

− w 2021 r. w kwocie 3 220,92 zł (słownie: trzy tysiące dwieście dwadzieścia złotych 92/100) 

w rezerwie celowej na uzupełnienie wkładu własnego, wydatki niekwalifikowalne oraz 

prefinansowanie wydatków podlegających rozliczeniu w ramach budżetu UE i budżetu 

państwa w związku z realizacją przez wojewódzkie jednostki budżetowe oraz wojewódzkie 

osoby prawne projektów realizowanych przy udziale pozyskanych środków zewnętrznych,  

− w 2022 r. w kwocie 215 457,10 zł (słownie: dwieście piętnaście tysięcy czterysta 

pięćdziesiąt siedem złotych 10/100) w ramach wydatków bieżących zaplanowanych 

w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2021 – 2045 

na ewentualne przyszłe przedsięwzięcia wieloletnie, 

− w 2023 r. w kwocie 91 844,75 zł (słownie: dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset 

czterdzieści cztery złote 75/100) w ramach wydatków bieżących zaplanowanych 

w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2021 – 2045 

na ewentualne przyszłe przedsięwzięcia wieloletnie. 

6. Szczegółowy podział zadań w ramach projektu i ich finansowania określa wniosek 

o dofinansowanie projektu, który został złożony 12.04.2021 r. 

§2 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



Uzasadnienie: 

 

 

W związku z ogłoszonym konkursem nr POWR.02.10.00-IP.02-00-001/21 pn. „Szkolenia 

i doradztwo dla kadry edukacji włączającej”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 

Rozwój, Oś priorytetowa II – Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji 

Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty, dyrektor Podkarpackiego Zespołu Placówek 

Wojewódzkich w Rzeszowie zwrócił się o wyrażenie zgody na przystąpienie do realizacji projektu 

oraz udzielenie pełnomocnictwa do opracowania i złożenia wniosku o dofinansowanie projektu 

w ramach ogłoszonego konkursu. 

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie uchwałą nr 259/5160/21 z dnia 

16 marca 2021 r. udzielił pani Krystynie Wróblewskiej, dyrektorowi Podkarpackiego Zespołu 

Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie, pełnomocnictwa do opracowania i złożenia wniosku 

o dofinansowanie projektu, który został złożony 12.04.2021 r. W chwili obecnej jednostka oczekuje 

na wyniki oceny merytorycznej założeń projektu. W przypadku oceny pozytywnej, podpisanie 

umowy powinno zostać poprzedzone uchwałą Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie 

wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu oraz uchwałą Zarządu Województwa 

Podkarpackiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do zawarcia umowy o dofinansowanie 

projektu. 

Informacja nt. projektu 

Przedmiotem projektu jest zrealizowanie szkoleń i doradztwa dla kadry PZPW/PCEN, szkół 

i przedszkoli, KO i JST we wdrażaniu edukacji włączającej. 

Grupę docelową projektu stanowią: 

- pracownicy placówek doskonalenia nauczycieli, 

- nauczyciele i przedstawiciele kadry kierowniczej przedszkoli, 

- nauczyciele i przedstawiciele kadry kierowniczej szkół podstawowych i szkół artystycznych 

realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, 

- nauczyciele i przedstawiciele kadry kierowniczej liceów ogólnokształcących i szkół 

artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie liceum ogólnokształcącego, 

- nauczyciele i przedstawiciele kadry kierowniczej techników i szkół branżowych I i II stopnia, 

- pracownicy odpowiedzialni za edukację, w szczególności edukację włączającą (przede 

wszystkim kadra kierownicza/decyzyjna), 

- pracownicy Kuratorium Oświaty. 

Głównym celem projektu jest zwiększenie wiedzy kadr systemu oświaty, w tym JST oraz KO  

nt. edukacji włączającej, a jego strategicznym celem jest doskonalenie na najwyższym poziomie 

wiedzy i umiejętności reprezentantów środowisk edukacji włączającej w organizowaniu, 

finansowaniu, realizacji i nadzorowaniu działań w zakresie kształcenia dzieci i młodzieży 

z uwzględnieniem ich potrzeb edukacyjnych i rozwojowych. Osiągnięcie celu przyczyni się do 

wsparcia kadry pedagogicznej realizującej edukację włączającą, poprawy dostępności usług 

edukacyjnych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym 

z niepełnosprawnościami oraz rzeczywistego włączania ww. uczniów w edukację. 

W ramach projektu podejmowane będą następujące działania: 

- szkolenia trenerów, 

- szkolenia w formie warsztatów doskonalących, 

- doradztwo wspierające,  

- monitorowanie działań uczestników projektu, 

- współpraca z ORE w Warszawie, 

- informacyjno-promocyjne. 



Rezultatami projektu będą: 

- zmiana  postaw wobec realizowania edukacji włączającej, jej urzeczywistnienie, zwłaszcza 

w sposobie pracy konkretnej szkoły/przedszkola, 

- wyższe kompetencje kadry kierowniczej oraz pedagogicznej,           

- lepsze diagnozowanie stanu edukacji włączającej w konkretnej JST oraz jej współpraca z KO, 

- większa świadomość rodziców na temat edukacji włączającej. 
 

Realizowany projekt może przynieść wiele korzyści dla województwa podkarpackiego, w tym m.in.: 

zmiany w sposobie pracy szkól i przedszkoli z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, 

w tym z niepełnosprawnościami, lepszą jakość kształcenia, zapewnienie wsparcia przez 

PZPW/PCEN przedszkolom i szkołom w realizowaniu zadań z zakresu edukacji włączającej, 

wzmocnienie współpracy z KO i JST na rzecz edukacji włączającej jako edukacji dostępnej dla 

każdego dziecka/ucznia. 

Przewidywany termin realizacji projektu 

1 września 2021 r. do 31 sierpnia 2023 r. 

Planowany budżet projektu 

Zakładana całkowita wartość projektu dla województwa podkarpackiego: 3 105 227,70 zł, 

w tym: 

− 2021 r. – 32 209,20 zł; 

− 2022 r. – 2 154 571,00 zł; 

− 2023 r. – 918 447,50 zł. 

Regulamin konkursu zakłada dofinansowanie projektu do 90% wydatków kwalifikowanych, tj. 

2 794 704,93 zł,  w tym: 

− w 2021 r. – 28 988,28 zł;  

− w 2022 r. – 1 939 113,90 zł; 

− w 2023 r. – 826 602,75 zł.  

Wkład własny Wnioskodawcy w finansowaniu wydatków kwalifikowanych projektu w ramach 

konkursu wynosi 10% wartości projektu, tj. 310 522,77 zł.  

Budżet projektu zakłada następujący podział na poszczególne lata wkładu własnego: 

− w 2021 r. – 3 220,92 zł; 

− w 2022 r. – 215 457,10 zł; 

− w 2023 r. – 91 844,75 zł. 

Mając na uwadze umożliwienie jednostce przystąpienia do realizacji przedmiotowego 

projektu, podjęcie niniejszej Uchwały jest niezbędne i uzasadnione. 

 

 


