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POROZUMIENIE
z dnia 17 lutego 2017 r.
zawarte pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Lubuskim Kuratorem Oświaty w sprawie powierzenia
Lubuskiemu Kuratorowi Oświaty w Gorzowie Wlkp. niektórych zadań dotyczących dofinansowania
pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników oraz ich rozliczenia
Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej
w województwie ( Dz. U. z 2015r. poz. 525, z poźn. zm.1)) w zw. z art. 70b ust. 9 i 10 ustawy z dnia 7 września
1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, z późn. zm.2)) oraz art. 10 ust. 1 pkt 3 i art. 109c ustawy
z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 645,
z późn. zm.3)) oraz w związku z umową w sprawie wysokości i trybu przekazywania w 2017 roku środków
Funduszu Pracy z przeznaczeniem dla gmin na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia
młodocianych pracowników oraz ich rozliczenia zawartą pomiędzy Ministrem Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej a Wojewoda Lubuskim, Wojewoda Lubuski zawiera porozumienie z Lubuskim Kuratorem Oświaty
w Gorzowie Wlkp. w brzmieniu:
§ 1. 1. Wojewoda Lubuski, zwany dalej „Wojewodą" powierza, a Lubuski Kurator Oświaty, zwany dalej
”Kuratorem" przyjmuje do wykonania zadania określone w niniejszym porozumieniu, dotyczące
dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników oraz ich rozliczenia.
2. W ramach postanowień niniejszego porozumienia do zakresu działania Kuratora należy:
1) poinformowanie gmin o zawarciu i treści niniejszego porozumienia;
2) gromadzenie wniosków gmin o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników, zwanych
dalej „wnioskami gmin" i ustalenie na ich podstawie wysokości dofinansowania ;
3) sporządzenie:
a) na podstawie wniosków gmin, projektu wniosku w sprawie przekazania środków Funduszu Pracy na
wyodrębniony rachunek bankowy Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie pracodawcom
kosztów kształcenia młodocianych pracowników uzupełnionego o wykazanie wysokości
dofinansowania, zwanego dalej "wnioskiem", którego wzór stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego
porozumienia,
b) projektu rozliczenia otrzymanych środków Funduszu w terminie 15 dni po upływie miesiąca w którym
środki otrzymano, którego wzór stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego porozumienia;

1) Zmiany

tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 1960, Dz. U. z 2016r.
poz. 2260.
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1985, poz. 1954, poz. 1010,
poz. 2169.
3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 691, poz. 868, poz. 1579,
poz. 1265, poz. 1860, poz. 1940, poz. 1984, poz. 2138 oraz poz. 2260.
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4) przekazywanie Wojewodzie zestawienia wniosków gmin, na podstawie których sporządzono projekt
wniosku, o którym mowa w pkt 3 lit. a.
3. Kopia umowy w sprawie trybu przekazywania w 2017 r. środków Funduszu Pracy z przeznaczeniem dla
gmin na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników oraz ich rozliczenia
zawartej pomiędzy Ministrem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej a Wojewodą Lubuskim stanowi Załącznik
Nr 3 do niniejszego porozumienia.
4. Kurator sporządza projekt wniosku w miarę napływu wniosków gmin.
§ 2. 1. Wniosek i rozliczenie podpisuje Wojewoda lub upoważniony przez niego Dyrektor Wydziału
Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego.
2. Kurator każdorazowo przekazuje wniosek i rozliczenie do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
3. Wojewoda przekazuje otrzymane od Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej środki na rachunki
bankowe gmin na podstawie zestawienia otrzymanego od Kuratora, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 4.
4. Wojewoda przekazuje środki, o których mowa w ust. 3 w terminie 7 dni od ich wpłynięcia
na wyodrębniony rachunek bankowy Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego.
5. Rozliczenie otrzymanych środków Kurator przekazuje do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
każdorazowo w terminie 20 dni po upływie miesiąca w którym środki otrzymano.
§ 3. 1. Kurator w terminie do dnia 20 października 2017 roku przedstawia wykaz przewidywanych
oszczędności środków Funduszu Pracy / przewidywanego zapotrzebowania .
2. Wzór wykazu oszczędności / przewidywanego zapotrzebowania stanowi załącznik Nr 4 do niniejszego
porozumienia.
§ 4. 1. Kurator w terminie do dnia 5 stycznia 2018 roku składa Wojewodzie sprawozdanie z wykonania
zadań objętych niniejszym porozumieniem, który stanowi załącznik Nr 5 do porozumienia.
2. Kurator zbiera i przekazuje Wojewodzie wszelkie informacje niezbędne do wykonania zadań objętych
niniejszym porozumieniem.
§ 5. Wojewoda zobowiązuje Kuratora do monitorowania realizacji zadań wykonywanych przez gminy
w zakresie przestrzegania zasad i trybu wydatkowania środków Funduszu Pracy w przedmiocie dofinansowania
pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.
§ 6. Wojewodzie przysługuje prawo kontrolowania przestrzegania postanowień niniejszego porozumienia
w zakresie przekazywania i wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem otrzymanych środków Funduszu Pracy,
w tym możliwość żądania w dowolnym czasie informacji o stanie wykonania zadania.
§ 7. 1. Porozumienie zawarte jest z dniem jego podpisania, dotyczy dofinansowania kosztów kształcenia
młodocianych pracowników poniesionych od dnia 1 stycznia 2017 r. i obowiązuje do czasu rozliczenia przez
Wojewodę otrzymanych środków.
2. Rozwiązanie oraz zmiany niniejszego porozumienia wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
3. Zmiana umowy pomiędzy Wojewodą a Ministrem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej skutkuje zmianą
niniejszego porozumienia.
4. Porozumienie może być rozwiązane w całości lub w części przez każdą ze stron z zachowaniem
trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia.
§ 8. Porozumienie zostało sporządzone w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.
§ 9. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
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§ 10. Porozumienie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Lubuski Kurator Oświaty

WOJEWODA LUBUSKI

Ewa Rawa

Władysław Dajczak
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Załącznik Nr 1 do Porozumienia
z dnia 17 lutego 2017 r.

...........................................................

........................................................

(Pieczęć Wojewody)

(Miejscowość, data)

Minister Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej

WNIOSEK*
W sprawie przekazania środków Funduszu Pracy na wyodrębniony rachunek bankowy Urzędu
Wojewódzkiego z przeznaczeniem dla gmin na dofinansowanie pracodawcom kosztów
kształcenia młodocianych pracowników.
Na podstawie § 2 umowy z dnia 9 stycznia 2017 r. w sprawie wysokości i trybu
przekazywania w 2017 roku środków Funduszu Pracy z przeznaczeniem dla gmin
na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników oraz ich
rozliczenia, zawartej na podstawie art. 109c, w związku z art. 108 ust. 1 pkt 55 oraz
art. 106 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 645, z późn. zm.), zgodnie z warunkami umowy,
wnoszę o przekazanie środków Funduszu Pracy w wysokości..........................................zł.,
(słownie złotych .........................................................................................................................).

.......................................................
(Stanowisko, podpis osoby upoważnionej,
właściwa pieczęć wnioskodawcy)

*

Wniosek należy przekazać na adres Departamentu Funduszy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,
ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa.
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Załącznik Nr 2 do Porozumienia
z dnia 17 lutego 2017 r.

...........................................................

........................................................

(Pieczęć Wojewody)

(Miejscowość, data)

Rozliczenie środków Funduszu Pracy
przekazanych na wyodrębniony rachunek bankowy Urzędu Wojewódzkiego
na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników*
za miesiąc ………….........………. 2017 r.

ŚRODKI
WYDATKOWANE
OD POCZĄTKU
UMOWY
W ZŁ

POZOSTAŁO
(KOL.2 - KOL.3)
W ZŁ

1.

ŚRODKI OTRZYMANE
OD 01.01.2017 R. DO
KOŃCA MIESIĄCA
SPRAWOZDAWCZEGO
W ZŁ
2.

3.

4.

0,00

0,00

0,00

0,00

ŚRODKI WG UMOWY
W ZŁ

Kwota zwrotu środków w miesiącu sprawozdawczym na rachunek dysponenta Funduszu Pracy
z tytułu niewykorzystania środków przez gminy w roku 2016 - ……...…………..zł.

Sporządził: ………….............................................................,
(Data, podpis, pieczątka)

tel. kontaktowy:..…...............................................................,

…………………………………..
(Stanowisko, podpis osoby upoważnionej)

*

Rozliczenie należy przekazać na adres Departamentu Funduszy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,
ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa.
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Załącznik Nr 3 do Porozumienia
z dnia 17 lutego 2017 r.
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Załącznik Nr 4 do Porozumienia
z dnia 17 lutego 2017 r.

...........................................................

........................................................

(Pieczęć Wojewody)

(Miejscowość, data)

Wykaz oszczędności środków Funduszu Pracy / przewidywanego zapotrzebowania*
Lp.
ŚRODKI FUNDUSZU PRACY
1.
Kwota z umowy
2.
Środki otrzymane z MRPiPS do dnia 31.10.2017 r.
3.

Przewidywana kwota zapotrzebowania, która powinna być
przekazana przez MRPiPS po dniu 31.10.2017 r. w tym:
kwota niedoboru środków

4.

Kwota oszczędności

KWOTA W ZŁ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Sporządził: ………….............................................................,
(Data, podpis, pieczątka)

tel. kontaktowy:..…...............................................................,

…………………………………..
(Stanowisko, podpis osoby upoważnionej)

*

Wykaz należy przekazać na adres Departamentu Funduszy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,
ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa.
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Załącznik Nr 5 do Porozumienia
z dnia 17 lutego 2017 r.

...........................................................

........................................................

(Pieczęć Wojewody)

(Miejscowość, data)

Sprawozdanie z wykorzystania środków Funduszu Pracy przekazanych w 2017r.
na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników*

ŚRODKI WYKORZYSTANE

ŚRODKI WG UMOWY
W ZŁ

KWOTA W ZŁ

NA LICZBĘ OSÓB

1

2

3

0,00

0,00

0

Sporządził: ………….............................................................,
(Data, podpis, pieczątka)

tel. kontaktowy:..…...............................................................,

…………………………………..
(Stanowisko, podpis osoby upoważnionej)

*

Sprawozdanie należy przekazać na adres Departamentu Funduszy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,
ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa.

