
Zarządzenie Nr 23/2017 

Starosty Poznańskiego 

z dnia 16 marca 2017 roku 

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

      w Poznaniu w 2017 roku. 

Na podstawie art. 32 pkt 10 ustawy budżetowej na rok 2017 z dnia 16 grudnia 2016 roku (Dz. U. poz. 

108), art. 29 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016, poz. 1870 ze 

zmianami) oraz art. 109 ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 

pracy (Dz. U. z 2016, poz. 645 ze zmianami) w związku z decyzją Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Nr 

DF. 1.4021.15.1.2017.AK z dnia 3 marca 2017 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 2017 roku: 

Wydatki na płace i pochodne          10 520 693,00 

Wydatki pozostałe            14 191 407,00 

Wydatki inwestycyjne              2 088 000,00 

 Razem           26 800 100,00 

2) realizację zadań fakultatywnych w 2017 roku: 

Wydatki na płace i pochodne              290 160,00 

 Wydatki pozostałe             1 390 395,00 

Wydatki inwestycyjne               213 645,00 

 Razem              1 894 200,00 

§2 

Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu. 

§3 

Traci moc Zarządzenie Nr 22/2017 Starosty Poznańskiego z dnia 28 lutego 2017 roku.

  



 

Poznań, dnia 16 marca 2017 roku 

          Uzasadnienie 

do Zarządzenia Nr 23/2017 Starosty Poznańskiego  

z dnia 16 marca 2017 roku 

w sprawie planu podziału środków Funduszu Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu w 2017 roku. 

Na podstawie Decyzji Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 marca 2017 roku Nr DF. 

1.4021.15.1.2017.AK, zgodnie z art. 109 ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku 

0 promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016, poz. 645 ze zmianami), §4 ust. 5 

1 ust. 7 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 października 2011 roku w sprawie 

szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Pracy (Dz. U. z 2016, poz. 472), oraz §2 ust. 1 pkt 1 i pkt 

2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2014 roku w sprawie algorytmu ustalania kwot środków 

Funduszu Pracy na finansowanie zadań w województwie (Dz. U. z 2014, poz. 1294), zgodnie z informacją 

Marszałka Województwa Wielkopolskiego o dokonanym przez Zarząd Województwa podziale kwot środków 

Funduszu Pracy (limitów) na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków 

bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych fakultatywnych zadań, dla samorządów powiatów, Powiatowy 

Urząd Pracy w Poznaniu prosi 

0 zatwierdzenie opracowanego planu finansowego na 2017 rok w układzie paragrafów klasyfikacji 

budżetowej, zgodnie z załącznikiem. 

Łączna kwota środków Funduszu Pracy na realizację zadań przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu w 

2017 roku wynosi: 

- 26.800.100,00 zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów osiemset tysięcy sto złotych) na finansowanie 

programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia 

1 aktywizacji zawodowej, w tym 7.959.300,00 zł (słownie: siedem milionów dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć 

tysięcy trzysta złotych) na zadanie z art. 150f ustawy oraz 3.344.800,00 zł (słownie: trzy miliony trzysta 

czterdzieści cztery tysiące osiemset złotych) na Krajowy Fundusz Szkoleniowy, 

- 1.894.200,00 zł (słownie: jeden milion osiemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące dwieście złotych) na 

finansowanie innych fakultatywnych zadań. 

W ramach powyższych limitów ustalone zostały następujące kwoty środków na realizację projektów 

współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), w ramach priorytetów inwestycyjnych: 

a) 8.i dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w tym 

długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy, także poprzez lokalne inicjatywy na 

rzecz zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników w ramach regionalnego programu 

operacyjnego 2014-2020: 4.086.426,61 zł (słownie: cztery miliony osiemdziesiąt sześć tysięcy 

czterysta dwadzieścia sześć złotych 61/100), w tym: - kwota w części EFS wynosi: 3.473.462,58 zł 

(słownie: trzy miliony czterysta siedemdziesiąt trzy tysiące czterysta sześćdziesiąt dwa złote 

58/100),

- kwota w części wkładu krajowego wynosi: 612.964,03 zł (słownie: sześćset 

dwanaście tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt cztery złote 03/100), 

b) b) 8.ii trwała integracja na rynku pracy ludzi młodych, a szczególności tych, którzy nie 

pracuję, nie kształcą się ani nie szkolq, w tym ludzi młodych zagrożonych 



wykluczeniem społecznym i wywodzących się ze środowisk marginalizowanych, także 

poprzez wdrażanie gwarancji dla młodzieży - w ramach Programu Operacyjnego 

Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020: 6.793.769,77 zł (słownie: sześć milionów 

siedemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset sześćdziesiąt dziewięć złotych 

77/100), w tym: 

- kwota w części EFS wynosi: 5.725.789,20 zł (słownie: pięć milionów siedemset 

dwadzieścia pięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt dziewięć złotych 20/100), 

- kwota w części wkładu krajowego wynosi: 1.067.980,57 zł (słownie: jeden 

milion sześćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt złotych 57/100). 

  


