UZASADNIENIE
1.

Przedmiot regulacji:
Przedmiotem niniejszej regulacji jest przyjęcie zmiany uchwały Nr 44/2097/18 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie zasad
wykorzystania środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań realizowanych przez
samorząd województwa w 2019 roku.
2. Omówienie podstawy prawnej:
1) Zarząd Województwa wykonuje zadania należące do samorządu województwa,
niezastrzeżone na rzecz sejmiku województwa i wojewódzkich samorządowych jednostek
organizacyjnych, o czym stanowi art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie województwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 913, z późn. zm.).
2) Art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1265, z późn. zm.) stanowi, iż do zadań
samorządu województwa w zakresie polityki rynku pracy należy podział posiadanych
środków Funduszu Pracy, z uwzględnieniem kierunków i priorytetów określonych
w regionalnym planie działań na rzecz zatrudnienia, na działania na rzecz promocji
zatrudnienia, rozwoju zasobów ludzkich i aktywizacji bezrobotnych.
3) Na podstawie art. 109 ust. 8 ustawy o promocji zatrudnienia kwoty środków Funduszu
Pracy na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków
bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych fakultatywnych zadań realizowanych
przez powiaty są ustalane przez zarząd województwa, według kryteriów określonych
przez sejmik województwa, w ramach kwoty, ustalonej przez ministra właściwego
do spraw pracy. Określając kryteria, sejmik województwa powinien wziąć pod uwagę
w szczególności:
- liczbę bezrobotnych;
- stopę bezrobocia;
- strukturę bezrobocia;
- kwoty środków Funduszu Pracy przeznaczone w powiecie na realizację projektów
współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego;
- efektywność działań urzędów pracy na rzecz aktywizacji bezrobotnych.
4) Zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie
algorytmu ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań
w województwie (Dz. U. poz. 1294) kwota środków Funduszu Pracy na finansowanie
zadań w województwie wymienionych w § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 25 sierpnia 2014 r. ustala się kwotę środków będących w dyspozycji samorządu
województwa z przeznaczeniem na realizację projektów współfinansowanych
z Europejskiego Funduszu Społecznego.
5) Zgodnie z § 3 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie
algorytmu ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań
w województwie (Dz. U. poz. 1294) kwota środków Funduszu Pracy będąca
w dyspozycji samorządu województwa z przeznaczeniem na realizację projektów
współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, jest dzielona pomiędzy
samorządy powiatowe w okresie 1 miesiąca od dnia uzyskania od ministra
zawiadomienia na piśmie o jej wysokości.
3.

Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi):
Konsultacje nie są wymagane.

4.

Uzasadnienie merytoryczne:
W związku z zatwierdzeniem ustawy budżetowej na 2019 rok Minister Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej pismem z 26 lutego 2019 r. znak: DF.I.4021.34.1.2019.BJ/AŁ (wpływ
do WUP w Toruniu 27 lutego br.) poinformował o ostatecznym podziale środków Funduszu
Pracy, jakie mogą być wydatkowane w województwie kujawsko-pomorskim w 2019 roku na
realizację projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
priorytetów inwestycyjnych:
1) 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: kwotę
48 562 844,00 zł (słownie: czterdzieści osiem milionów pięćset sześćdziesiąt dwa
tysiące osiemset czterdzieści cztery złote), w tym:
a) kwota w części EFS wynosi: 41 278 417,00 zł (słownie: czterdzieści jeden
milionów dwieście siedemdziesiąt osiem tysięcy czterysta siedemnaście złotych);
b) kwota w części wkładu krajowego wynosi: 7 284 427,00 zł (słownie: siedem
milionów dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące czterysta dwadzieścia siedem
złotych);
2) 8.ii trwała integracja na rynku pracy ludzi młodych, w 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 dla młodzieży w ramach Programu Operacyjnego
Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020: kwotę 53 463 816,00 zł (słownie: pięćdziesiąt
trzy miliony czterysta sześćdziesiąt trzy tysiące osiemset szesnaście złotych), w tym:
a) kwota w części EFS wynosi: 45 059 304,00 zł (słownie: czterdzieści pięć
milionów pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta cztery złote);
b) kwota w części wkładu krajowego wynosi: 8 404 512,00 zł (słownie: osiem
milionów czterysta cztery tysiące pięćset dwanaście złotych).
Dla zapewnienia stosowania jednolitej wojewódzkiej polityki rynku pracy, podczas
dokonywania podziału środków Funduszu Pracy pomiędzy poszczególne powiaty, zostaną
zastosowane Kryteria ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie programów
na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz
innych fakultatywnych zadań realizowanych przez powiaty w 2019 roku, ustalone uchwałą
Nr XLIX/805/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 września 2018 r.
w sprawie określenia kryteriów ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie
programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji
zawodowej oraz innych fakultatywnych zadań realizowanych przez powiaty w 2019 roku.
5.

Ocena skutków regulacji:
W wykonaniu przedmiotowej uchwały, Marszałek Województwa zwróci się do Ministra
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o przekazanie środków Funduszu Pracy dla samorządów
powiatów województwa kujawsko-pomorskiego.

