
 

 

POROZUMIENIE NR S-V.865.2.2020 

WOJEWODY PODKARPACKIEGO 

z dnia 17 stycznia 2020 r. 

w sprawie powierzenia wykonywania zadań w zakresie przekazywania środków  

Funduszu Pracy z przeznaczeniem  dla gmin na dofinansowanie pracodawcom  

kosztów kształcenia młodocianych pracowników 

zawarte pomiędzy Wojewodą Podkarpackim Panią Ewą Leniart – zwanym dalej „Wojewodą”, 

a Podkarpackim Kuratorem Oświaty Panią Małgorzatą Rauch – zwanym dalej „Kuratorem”. 

§ 1. Podstawa prawna Porozumienia 

- art. 20 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. 

U. z 2019 r., poz. 1464) 

- 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 2019 r., poz. 1482 z późn. zm.). 

§ 2. 1. Wojewoda powierza a Kurator przyjmuje do prowadzenia w roku 2020 zadanie w zakresie  

przekazywania środków Funduszu Pracy z przeznaczeniem dla gmin na dofinansowanie pracodawcom kosztów 

kształcenia młodocianych pracowników, zwane dalej „zadaniem”. 

§ 3. 1. Sposób realizacji zadania, w tym wysokość środków i tryb przekazywania środków Funduszu Pracy 

w roku 2020 oraz zasady i tryb rozliczeń tych środków określi odrębna umowa zawarta pomiędzy Ministrem 

Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej a Wojewodą, w imieniu którego występował będzie Kurator umocowany 

niniejszym Porozumieniem. 

2. W celu dokonywania rozliczeń środków, o których mowa w ust. 1, Kurator będzie prowadził 

wyodrębniony rachunek bankowy. 

3. Koszty obsługi wyodrębnionych rachunków bankowych Kuratora i gmin, na które przekazywane są 

środki Funduszu Pracy przeznaczone na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych, mogą być 

finansowane ze środków Funduszu Pracy. 

4. Wojewoda zastrzega sobie prawo kontrolowania sposobu realizacji zadania, w tym możliwość żądania 

w dowolnym czasie informacji o stanie wykonania zadania. 

5. Kontrola, o której mowa w ust. 4 polega na przeprowadzeniu przez upoważnionych pracowników 

Wojewody, w każdym czasie i miejscu, kontroli dokumentacji związanej z realizacją zadania, dostarczonej lub 

udostępnionej przez Kuratora. 

§ 4. 1. Wojewoda zobowiązuje Kuratora do sprawowania nadzoru w gminach w zakresie przestrzegania 

zasad i trybu wydatkowania środków Funduszu Pracy w przedmiocie dofinansowania pracodawcom kosztów 

kształcenia młodocianych pracowników. 
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2. Kurator może przeprowadzić we współpracy ze służbami Wojewody kontrole w zakresie realizacji 

zadania określonego w ust. 1, z których sporządzi bieżące protokoły i przedłoży Wojewodzie do dnia 

10 stycznia 2021 r. informację z realizacji zadania wraz z ich wynikami i oceną. 

§ 5. 1. Niniejsze Porozumienie obowiązuje do czasu rozliczenia przekazanych środków Funduszu Pracy. 

2. Wszelkie zmiany do niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podkarpackiego. 

4. Porozumienie zostało sporządzone w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwóch dla 

Wojewody i dwóch dla Kuratora. 

  

PODKARPACKI WOJEWÓDZKI  

KURATOR OŚWIATY 

 

 

Małgorzata Rauch 

WOJEWODA PODKARPACKI 

 

 

Ewa Leniart 
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