
Zarządzenie Nr 118/2014 

Starosty Poznańskiego 

z dnia 31 października 2014 roku 

 

w sprawie: planu podziału środków Funduszu Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu w 2014 

roku. 

Na podstawie art. 29 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. 

z 2013, poz. 885 ze zmianami) oraz art. 108 ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (j.t. Dz. U. z 2013, poz. 674 ze zmianami) w związku z decyzją 

Ministra Pracy i Polityki Społecznej Nr DF-l-4021-a-15-3-JW/14 z dnia 17 marca 2014 roku, 

§1 

Zatwierdzam podział środków Funduszu Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu na: 

1) realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i 

aktywizacji zawodowej w 2014 roku: 

Wydatki na płace i pochodne 2 154 443,00 

Wydatki pozostałe 15 096 817,00 

Wydatki inwestycyjne 3 950 840,00 

Razem 21 202 100,00 

2) realizację zadań fakultatywnych w 2014 roku: 

Wydatki na płace i pochodne 240 405,00 

Wydatki pozostałe 1 576 830,00 

Wydatki inwestycyjne 291 265,00 

Razem 2 108 500,00 

§2 

Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu. 

§3 

Traci moc Zarządzenie Nr 109/2014 Starosty Poznańskiego z dnia 20 października 2014 roku. 



Poznań, dnia 31 października 2014 roku 

Uzasadnienie 

do Zarządzenia Nr 118/2014 

Starosty Poznańskiego 

z dnia 31 października 2014 roku 

 

w sprawie planu podziału środków Funduszu Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w 

Poznaniu w 2014 roku. 

Na podstawie Decyzji Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 marca 2014 roku 

Nr DF-l-4021-a-15-3-JW/14 oraz z dnia 20 maja 2014 roku Nr DF-I-4021-15-5-AŁ/14, zgodnie 

z § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 października 2011 

roku w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Pracy (Dz. U. Nr 221, 

poz. 1317), Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu prosi o zatwierdzenie zmian w planie 

finansowym na 2014 rok w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej, zgodnie z 

załącznikiem. 

Decyzją Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 października 2014 roku Nr 

DF-l-4021-fdi- 48-15-JW/14, na podstawie art.4 ust. 1 pkt 8 oraz art. 108 ust. 1 pkt 34 

ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. 

U. z 2013, poz. 674, ze zm.) przyznane zostały dodatkowe środki z Funduszu Pracy w kwocie 

132,9 tys. zł (słownie: sto trzydzieści dwa tysiące złotych) na finansowanie przez Powiatowy 

Urząd Pracy w Poznaniu w 2014 roku kosztów „wprowadzania, rozwijania i eksploatacji 

systemu teleinformatycznego i technologii cyfrowych w publicznych służbach zatrudnienia 

oraz Ochotniczych Hufcach Pracy" - zgodnie z wnioskiem PWI nr 1/2014. 

Łączna kwota środków Funduszu Pracy na realizację zadań przez 

Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu w 2014 roku wynosi: 

- 21.202.100,00 zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów dwieście dwa tysiące sto złotych) 

na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków 

bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz na finansowanie szkoleń w ramach Krajowego 

Funduszu Szkoleniowego, w tym: 

- 20.952.100,00 zł (słownie: dwadzieścia milionów dziewięćset pięćdziesiąt dwa tysiące 

sto złotych) na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia 

skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej. 

W wielkości tej ujęta jest kwota 13.087.900,00 zł (słownie: trzynaście milionów 

osiemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset złotych), o której mowa w §2 ust.4 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2009 roku w sprawie algorytmu ustalania 

kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań w województwie (Dz. U. z 2014, 

poz. 352), w tym: 

- 9.953.100,00 zł (słownie: dziewięć milionów dziewięćset pięćdziesiąt trzy tysiące 

sto złotych) na finansowanie projektów realizowanych w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego, stanowiąca wkład unijny, 

- 3.134.800,00 zł (słownie: trzy miliony sto trzydzieści cztery tysiące osiemset 

złotych) na współfinansowanie projektów realizowanych w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego, stanowiąca krajowy wkład publiczny, 

-250.000,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) na finansowanie zadań w 

ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego, oraz 
 

- 2.108.500,00 zł (słownie: dwa miliony sto osiem tysięcy pięćset złotych) na finansowanie 

innych fakultatywnych zadań. 


