
Oświadczenie złożone 
przez senatora Stanisława Iwana 

na 9. posiedzeniu Senatu 
w dniu 12 kwietnia 2012 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra pracy i polityki społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza 

Szanowny Panie Ministrze! 
W związku z podziałem środków Funduszu Pracy dla województw na 2012 r. z przeznaczeniem na finan-

sowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodo-
wej, dokonanym na podstawie ustawy budżetowej na rok 2012 z dnia 2 marca 2012 r., Wojewódzki Urząd 
Pracy w Zielonej Górze otrzymał kwotę o 15% mniejszą w stosunku do kwoty wynikającej z pierwszych 
informacji. 

W wyjaśnieniach wskazujących na różnicę w przychodach z Europejskiego Funduszu Społecznego nie 
wykazuje się w sposób ewidentny, skąd pojawiły się takie różnice kwotowe. 

W Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Zielonej Górze nie odnotowano tak drastycznych zmian uwarunko-
wań formalnoprawnych, między innymi rozdziału i rozliczania środków Europejskiego Funduszu Społeczne-
go, aby stały się one przyczyną zmniejszenia o 15% przyznawanych środków. 

W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 lipca 2009 r. dotyczącym algorytmu ustalania kwot środków 
Funduszu Pracy na finansowanie zadań w województwie wskazuje się, że środki na realizację projektów 
współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego są przekazywane z rezerwy regionalnej, która 
stanowi 35% kwoty przyznanej na finansowanie zadań w województwie. Stąd, gdy się zna te kwoty, istnieje 
możliwość oszacowania z dużym prawdopodobieństwem ewentualnych przychodów z Europejskiego Fundu-
szu Społecznego. Jednocześnie z zestawienia Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej wynika, że dwanaście 
na szesnaście województw mogło przekroczyć trzydziestopięcioprocentową wartość, którą wskazano w roz-
porządzeniu w sprawie algorytmu. 

Urzędy pracy, aby skorzystać z wyrównania brakujących kwot, ubiegają się o nie tylko i wyłącznie w 
formie programów specjalnych, zgodnie ze zgodą wyrażoną przez resort. Jednakże po ograniczeniu o 15% 
kwoty środków samorządy powiatów nie mają takich możliwości, aby zaangażować 10% otrzymanego dla 
powiatu limitu środków Funduszu Pracy w programy i inne fakultatywne zadania, dzięki czemu urzędy pracy 
mogłyby ubiegać się o dodatkowe środki z Funduszu Pracy. 

W związku z zaistniałą sytuacją zwracam się do Pana Ministra z prośbą o udzielenie odpowiedzi na nastę-
pujące pytania. 

1. Dlaczego województwo lubuskie dostało o 15% mniejszą kwotę środków Funduszu Pracy na rok 2012? 
2. Jak urzędy pracy mają sobie poradzić w zaistniałej sytuacji, gdy samorządy powiatowe nie posiadają 

wystarczających środków, aby zaangażować je w celu ubiegania się przez nie o uzyskanie potrzebnych kwot 
z Funduszu Pracy? 

Z poważaniem 
Stanisław Iwan 

 
 




