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Zarządzenie Nr 62/2020  
Starosty Poznańskiego  

z dnia 10 sierpnia 2020 roku 
 

w sprawie: planu podziału środków Funduszu Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu w 
2020 roku. 
 
 

Na podstawie art.  32 pkt  10 ustawy budżetowej na rok 2020 z dnia 14 lutego 
2020 roku (Dz.U. poz. 571), art. 29 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o 
finansach publicznych (Dz.U. z 2019,  poz. 869,  z późn. zm.) oraz art.  109 ust.  2,  2t i  
2u ustawy z  dnia 20 kwietnia  2004 roku o  promocji  zatrudnienia i  instytucjach 
rynku pracy (Dz.U. z 2019,  poz.  1482 ze zmianami) w związku z  decyzją Ministra 
Rodziny, Pracy i  Polityki Społecznej Nr DF-I .4020.15.7.2020.MP/AŁ z dnia 29 maja 
2020 roku,  

§1 

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

 
1)  real izację programów na rzecz promocj i  zatrudnienia,  łagodzenia skutków 

bezrobocia i  aktywizac ji  zawodowej w 2020 roku:
 

Wydatki  na płace i  pochodne  
Wydatki  pozostałe 
Wydatki  inwestycyjne 
Razem

 
2)  real izację zadań fakultatywnych w  2020 roku:

 
Wydatki  na płace i  pochodne  
Wydatki  pozostałe 
Wydatki  inwestycyjne 
Razem

 
 
 

 
§2 

Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu.  

§3 

Traci moc Zarządzenie  Nr 51/2020 Starosty  Poznańskiego z  dnia 6 l ipca 2020 roku.  



Poznań,  dnia 10 sierpnia 2020 roku
 
 
 

Uzasadnienie 
do Zarządzenia Nr 62/2020 

Starosty Poznańskiego 
z dnia 10 sierpnia 2020 roku 

 
 

w sprawie planu podziału środków Funduszu Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy  
w Poznaniu w 2020 roku.  

Na podstawie Decyzj i  Ministra Rodziny,  Pracy i  Pol ityki  Społecznej  z dnia 29  
maja 2020 roku Nr DF-I .4020.15.7.2020.MP/AŁ,  zgodnie z art.  109 ust . 2, 2t i  2u 
ustawy z  dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocj i  zatrudnienia i  instytucjach rynku 
pracy (Dz.U. z 2019,  poz.  1482 ze zmianami) §4 ust . 5 i  ust .  7  rozporządzenia  
Ministra Pracy i  Pol ityki  Społecznej  z dnia 7 października 2011 roku w sprawie  
szczegółowych zasad gospodarki  f inansowej Funduszu Pracy (Dz.  U.  z 2016, poz.  
472),  oraz §2 ust .  1  pkt  1 i  pkt  2 rozporządzenia Rady Minist rów z dnia 25 sierpnia  
2014 roku w sprawie algorytmu ustalania kwot środków Funduszu Pracy na 
sf inansowanie 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  na f inansowanie programów 
na rzecz promocj i  zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i  aktywizacj i  
zawodowej oraz innych fakultatywnych zadań,  dla samorządów powiatów,  
Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu prosi o zatwierdzenie zmian w opracowanym 
planie f inansowym na 2020 rok w układzie paragrafów klasyfikacji  budżetowej,  
zgodnie z za łącznik iem. 

Pismem z dnia 7 s ierpnia 2020 roku nr WUP I/1/0724/35/2020 Dyrektor  
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu poinformował,  że Zarząd Województwa 
Wielkopolskiego uchwałą nr 2526/2020 z dnia 30.07.2020 roku dokonał  nowego 
podziału środków Funduszu Pracy  w ramach PO WER na 2020 rok pomiędzy  
samorządy powiatowe województwa wie lkopolskiego na uruchomienie przez 
powiatowe urzędy pracy nowych instrumentów w związku z COVID-19. 

W związku z powyższym, dla Powiatu Poznańskiego przypadły następujące  
kwoty na realizac je zadań w ramach ww. projektu współ finansowanego z  
Europejskiego Funduszu Społecznego,  związanych z przec iwdziałaniem COVID-19:  

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020:  19 517 122,47 zł ,  
w tym: kwota w części EFS 16 449 030,82 zł,  kwota w częśc i krajowego wkładu 
publicznego 3 068 091,65 zł .  

Ponadto dokonano zmian w planie wydatków fakultatywnych w związku z  
zatwierdzeniem Plany wydatków ze środków Funduszu Pracy na systemy II  w 2020 
roku. 

Łączna kwota środków Funduszu Pracy na real izację zadań przez Powiatowy 
Urząd Pracy w Poznaniu w 2020 roku wynosi:  

- 543 868 903,61 z ł  (s łownie:  pięćset czterdzieści trzy mil iony osiemset sześćdzies iąt  
osiem tysięcy dziewięćset trzy złote 61/100) na f inansowanie programów na rzecz 
promocj i  zatrudnienia ,  łagodzenia skutków bezrobocia i  aktywizacji  zawodowej,  w 
tym  5 042 600,00  zł  (s łownie:  pięć  mil ionów czterdzieści  dwa tysiące sześćset  
złotych) na Krajowy Fundusz Szkoleniowy.  

 



oraz 

- 1 381 669,84 z ł  (s łownie:  jeden mil ion trzysta osiemdzies iąt jeden tysięcy sześćset  
sześćdziesiąt  dz iewięć złotych) na f inansowanie innych fakultatywnych zadań.  

W ramach powyższych l imitów ustalone zostały  następujące kwoty  środków 
na real izację 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  mobi lności pracowników  
w ramach regionalnego programu operacyjnego 2014-2020:  23 654 
072,20  z ł  (s łownie:  dwadzieścia trzy  mil iony sześćset pięćdzies iąt cztery  
tysiące siedemdziesiąt  dwa złote 20/100),  w tym:  

-  kwota w części EFS wynosi:  20 105 961,37  zł  (słownie: dwadzieścia 
mil ionów sto pięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt  jeden złotych 
37/100), 
-  kwota w części wkładu krajowego wynosi:  3 548 110,83 zł  (s łownie:  
trzy mil iony pięćset czterdzieści  os iem tysięcy sto dziesięć  złotych 
83/100), 

b)  8.i i  trwała integracja na rynku pracy ludzi młodych, a szczególności tych, którzy nie 
pracują, nie kształcą się ani nie szkolą, w tym ludzi młodych zagrożonych wykluczeniem 
społecznym i wywodzących się ze środowisk marginalizowanych, także poprzez 
wdrażanie gwarancji  d la młodzieży -  w ramach Programu Operacyjnego 
Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020:  26 085 897,68  zł  (s łownie:  
dwadzieśc ia sześć milionów osiemdzies iąt  pięć tys ięcy osiemset 
dziewięćdzies iąt siedem złotych 68/100), w tym:  

-  kwota w części EFS wynosi:  21 985 194,57 zł  (s łownie:  dwadzieścia 
jeden mi l ionów dziewięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy sto 
dziewięćdzies iąt cztery  złote 57/100), 
-  kwota w części wkładu krajowego wynosi:  4 100 703,11 zł  (s łownie:  
cztery  mil iony sto tysięcy s iedemset trzy  złote 11/100). 

Zał .  
P lan podziału środków Funduszy Pracy na 2020 rok 

 
 
 


