
 
UCHWAŁA NR XLI/820/13 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 
 

z dnia 30 grudnia 2013 r. 
 
 

w sprawie stanowiska Sejmiku Województwa Podkarpackiego dotyczącego 
finasowania zatrudnienia pracowników powiatowych urzędów pracy 

realizujących projekty systemowe współfinansowane z Europejskiego 
Funduszu Społecznego  

 
 
Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
województwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 596 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 Ministrowi Infrastruktury i Rozwoju, Ministrowi Pracy  
i Polityki Społecznej 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 XLI/820/13 
Sejmiku Województwa Podkarpackiego  

                                                                                          z dnia 30 grudnia 2013 r. 
 

Stanowisko 
Sejmiku Województwa Podkarpackiego  

dotyczące finasowania zatrudnienia pracowników powiatowych urzędów pracy 
realizujących projekty systemowe współfinasowane z Europejskiego Funduszu 

Społecznego  
 

Sejmik Województwa Podkarpackiego zwraca uwagę na problem dotyczący braku 
możliwości finansowana wynagrodzenia pracowników powiatowych urzędów pracy 
zaangażowanych w realizację projektów systemowych współfinansowanych  
z Europejskiego Funduszu Społecznego.  

 W 2013 roku zakończona zostanie realizacja Poddziałania 6.1.2 Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach którego dofinansowane było zatrudnienie 
pośredników pracy i doradców zawodowych w powiatowych urzędach pracy.   
W skierowanym przez Radę Ministrów do Sejmu projekcie nowelizacji ustawy  
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wsparcie finansowe pracowników 
powiatowych urzędów pracy z Funduszu Pracy dotyczyć będzie wyłącznie 
wynagrodzeń doradców klienta indywidualnego i instytucjonalnego.  Brak  rozwiązań 
pozwalających na finansowanie wynagrodzeń pracowników zaangażowanych  
w realizację projektów systemowych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu 
Społecznego powoduje, że koszty ich zatrudnienia ponosić będą  samorządy 
powiatowe, które z uwagi na problemy budżetowe nie będą w stanie zagwarantować 
utrzymania zatrudniania tych pracowników. Może to w znacznym stopniu utrudnić 
realizację tych projektów w sytuacji gdy wzrastają kwoty na ich realizację, a tym 
samym zwiększa się liczba osób bezrobotnych, którzy są obejmowani wsparciem.  

Sejmik Województwa Podkarpackiego kieruje apel do Minister Infrastruktury  
i Rozwoju  oraz Ministra Pracy i Polityki Społecznej o przyjęcie rozwiązań 
umożliwiających finansowania kosztów personelu  w projektach systemowych 
współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, które będą  
realizowane  przez powiatowe urzędy pracy w nowej perspektywie finansowej Unii 
Europejskiej w latach 2014-2020. 

 
 

 

 

 


