
UCHWAŁA NR XXXV/647/13 
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

 
z dnia  24 czerwca 2013 r. 

 
w sprawie stanowiska Sejmiku Województwa Podkarpackiego dotyczącego 

środków Funduszu Pracy przeznaczonych  
na finansowanie aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu.  

 
 
Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
województwa (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 596) oraz § 19 ust. 2 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 1999r. Nr 28, 
poz.1247 z późn. zm.);  
 

Sejmik Województwa Podkarpackiego 
uchwala, co następuje: 

 
 
 

§ 1 
Przyjmuje się stanowisko stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.  
 

§ 2 
Uchwała podlega przekazaniu Prezesowi Rady Ministrów RP, Ministrowi Pracy i 
Polityki Społecznej oraz Ministrowi Finansów.  
 

§ 3 
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego.  
 

§ 4 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Załącznik do Uchwały Nr XXXV/647/13 
Sejmiku Województwa Podkarpackiego  

z dnia  24 czerwca 2013 r.  
 

Stanowisko 
Sejmiku Województwa Podkarpackiego  

Dotyczące środków Funduszu Pracy przeznaczonych na finansowanie 
aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu  

 
Sejmik Województwa Podkarpackiego zwraca uwagę na pogarszającą się 

sytuację na rynku pracy województwa, w którym to w okresie ostatnich dwóch lat 
nastąpił wzrost liczby bezrobotnych rejestrujących się w powiatowych urzędach 
pracy. Szczególnie trudną sytuację obserwuje się w ciągu kilku ostatnich miesięcy,  
w których średniomiesięczna stopa bezrobocia jest zdecydowanie wyższa niż 
w latach poprzednich. Ponadto sygnały zgłaszane przez Fundusz Gwarantowanych 
Świadczeń Pracowniczych wskazują na zwiększającą się liczbę upadłości firm, a co 
za tym idzie, zwolnień pracowniczych. W konsekwencji tej sytuacji stopa bezrobocia 
w porównaniu do innych województw w kraju wciąż utrzymuje się na wysokim 
poziomie i sięga 16,9 %, a w powiatach słabiej rozwiniętych gospodarczo dochodzi 
nawet do 25%. Średni okres pozostawania osób bezrobotnych bez pracy  
w województwie podkarpackim w końcu 2012 roku wyniósł 12,8 miesiąca i należał do 
najwyższych w kraju. Również większość nowo zarejestrowanych osób bezrobotnych 
po okresie ponownego zatrudnienia, często subsydiowanego ze środków 
publicznych nie znajduje możliwości dalszego przedłużenia uzyskanego zatrudnienia 
i powtórnie powraca do ewidencji osób bezrobotnych. 

Sytuacja powyższa wskazuje na konieczność zwiększenia środków 
finansowych na aktywizację bezrobotnych jeszcze w trakcie obecnego roku, 
analogicznie do zwiększenia jakie miało miejsce w roku poprzednim. 

Sejmik Województwa z zadowoleniem przyjmuje intensywne prace 
Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej nad zmianą ustawy o promocji zatrudnienia 
mającą zreformować i zwiększyć skuteczność prac instytucji rynku pracy. Wyrażamy 
poparcie dla idei zwiększenia roli regionów w kreowaniu polityki rynku pracy  
i dysponowania częścią Funduszu Pracy. Niemniej jednak ze względu na fakt, iż 
prace legislacyjne potrwać mogą jeszcze kilka miesięcy, zaś sytuacja na rynku pracy 
wymaga dalszej pilnej interwencji, Sejmik Województwa Podkarpackiego kieruje apel 
do Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministra Finansów o podjęcie działań 
mających na celu zwiększenie wysokości środków przeznaczanych na finansowanie 
aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu w ustawie budżetowej na 2013 rok. 

  
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


