
          
UCHWAŁA NR XL/799/13 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 
 

z dnia 29 listopada 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 (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1590 z późn.zm.) 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, Ministrowi Finansów oraz wszystkim  Parlamentarzystom RP z terenu 
podkarpacia.   
 

§ 3 
 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego.  
 

§ 4 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



Załącznik do Uchwały NR XL/799/13 
Sejmiku Województwa Podkarpackiego  

                                                                                          z dnia 29 listopada 2013 r. 
 

Stanowisko 
Sejmiku Województwa Podkarpackiego  

dotyczące środków Funduszu Pracy przeznaczonych na finansowanie 
aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu  

 

Sejmik Województwa Podkarpackiego zwraca uwagę na trudną sytuację na rynku 
pracy województwa, na którym  stopa bezrobocia rejestrowanego wynosiła na koniec 
września 2013 roku 15,6 % i była wyższa o 2,6 % od stopy bezrobocia dla Polski.   

Sytuacja ta ulega dalszemu pogorszeniu z uwagi na wzrost liczby rejestrujących się 
absolwentów szkół ponadginazjalnych i wyższych oraz osób zatrudnionych przy 
pracach sezonowych. 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.  

Środki Funduszu Pracy przyznane w 2013 roku na finansowanie aktywnych form 
przeciwdziałania bezrobociu dla samorządów powiatowych zostały już 
zakontraktowane, a  brak ich dostępności uniemożliwia skuteczną interwencję na 
rynku pracy i stawia w niezwykle trudnej sytuacji samorządy powiatowe,  
w kompetencjach których znajduje się odpowiedzialność za lokalne rynki pracy.  

Sejmik Województwa Podkarpackiego kieruje apel do Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej oraz Ministra Finansów o podjęcie działań mających na celu zwiększenie 
wysokości środków Funduszu Pracy przeznaczonych  na finansowanie aktywnych 
form przeciwdziałania bezrobociu w 2013 roku oraz zapewnienie odpowiednich 
środków na  aktywizację osób bezrobotnych w I kwartale  2014 roku. 

 
 

 
 


