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Szanowny Panie Marszałku. 

W odpowiedzi na pismo DZP-I1.0450.3.6.2018 z dnia 8 lutego 2018 r., przy którym 

przekazane zostało Stanowisko Nr 3_I Konwentu Marszałków Województw RP z dnia 

31 stycznia 2018 r. w sprawie zwiększenia przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki 

Społecznej limitu na wydatki dotyczące wynagrodzeń  osobowych pracowników realizujących 

ustawowe zadania Funduszu Gwarantowanych Świadczeń  Pracowniczych zatrudnionych 

w wojewódzkich urzędach pracy, informuję  co następuje. 

Dysponent Funduszu opracowując materiały do projektu ustawy budżetowej na rok 

2018 obowiązany był  uwzględnić  postanowienia przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju 

i Finansów z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów 

opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1154), w tym 

w szczególności wytyczne określone w 5 tego rozporządzenia. Ponadto zgodnie 

z wytycznymi Ministra Rozwoju i Finansów kwoty bazowe dla osób objętych i nieobjętych 

mnożnikowymi systemami wynagrodzeń  zostały określone na poziomie ustawy budżetowej na 

rok 2017 a średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń  w państwowej sferze budżetowej — 

w wysokości 100% w ujęciu nominalnym. Oprócz tego, analogicznie jak w przypadku 

państwowych jednostek budżetowych, wielkość  wynagrodzeń  osobowych ujętych w ramach 

wydatków/kosztów w projektach planów finansowych podległych i nadzorowanych jednostek 



sektora finansów publicznych, w tym w funduszach celowych, nie mogła być  wyższa niż  

wielkość  wynikająca z planów finansowych na 2017 r. W szczególnie uzasadnionych 

przypadkach wielkość  wydatków/kosztów mogła być  ustalona na poziomie wyższym 

w stosunku do wielkości wydatków/kosztów wynikających z planu finansowego na rok 2017. 

Nie mogło to jednak dotyczyć  wynagrodzeń  osobowych. 

Projekt planu finansowego FGŚP na rok 2018 opracowany został  w oparciu 

o przytoczone wyżej zasady. Kwoty będące wynikiem opisanych ograniczeń  znalazły 

odzwierciedlenie w planie finansowym Funduszu, który jest zawarty w załączniku nr 13 do 

ustawy budżetowej na rok 2018 z 11 stycznia 2018 r. (Dz. U. poz. 291). 

Limit środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników wojewódzkich 

urzędów pracy prowadzących sprawy dotyczące obsługi zadań  wynikających z ustawy z dnia 

13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń  pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy 

(Dz. U. z 2016 r., poz. 1256, z późn. zm.) oraz innych ustaw, w których przewidziano zadania 

finansowane ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń  Pracowniczych w 2018 r., 

w decyzjach dysponenta Funduszu z 13 lutego br. został  rozdysponowany na wojewódzkie 

urzędy pracy w wysokości wynikającej z planu finansowego FGŚP na 2018 r. 

z uwzględnieniem poziomu wykonania wyżej wymienionych kosztów w poszczególnych 

wojewódzkich urzędach pracy w 2017 r. 

Równocześnie, w ramach limitu ustalonego na poziomie porównywalnym 

do ubiegłorocznego, w gestii dysponenta Funduszu pozostawiono centralną  rezerwę  środków 

na planowane wypłaty nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych. Z uwagi na to, iż  z roku 

na rok w wojewódzkich urzędach pracy kolejne osoby nabywają  uprawnienia emerytalne, ale 

nie korzystają  z przywileju przejścia na emeryturę  wraz z nabyciem tych uprawnień, w każdym 

z następnych lat zachodzi konieczność  zabezpieczania w rezerwie coraz większych kwot 

na ewentualne odprawy emerytalne również  dla osób, które już  wcześniej nabyły takie 

uprawnienia. Wzrost ten spowodowany jest także wejściem w życie od 01.10.2017 r. przepisów 

dotyczących obniżenia powszechnego wieku emerytalnego. Skutkować  to będzie 

zwiększeniem liczby osób nabywających uprawnienia również  w latach następnych. 

Z przekazanych przez wojewódzkie urzędy pracy informacji dotyczących planowanych 

wydatków na 2018 r. i kolejne lata wynika, iż  nastąpi również  znaczny wzrost wydatków na 

nagrody jubileuszowe pracowników WUP realizujących zadania z zakresu obsługi Funduszu. 

Wzrost tych wydatków wystąpił  na niespotykaną  dotychczas skalę. Mając na względzie 

powyższe dysponent FGŚP zobowiązany był  do zabezpieczenia w rezerwie niezbędnych 
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środków na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne dla wszystkich pracowników WUP, 

którzy legitymować  się  będą  takimi uprawnieniami. 

W latach poprzednich dysponent Funduszu, w miarę  posiadanych możliwości 

finansowych i prawnych, reagował  na wystąpienia marszałków województw i rozwiązywał  na 

bieżąco zgłaszane problemy. Następowało to np. poprzez czasowe zwiększenie limitu 

wydatków na wynagrodzenia bezosobowe lub osobowe, ustawowe zabezpieczenie środków na 

okresowy wzrost wynagrodzeń  dla pracowników obsługujących zadania przewidziane ustawą  

o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną  miejsc pracy albo podejmowanie działań  

w zakresie modernizacji oprogramowania systemu „SOWA" mających na celu usprawnienie 

pracy pracowników realizujących ustawowe zadania Funduszu Gwarantowanych Świadczeń  

Pracowniczych zatrudnionych w wojewódzkich urzędach pracy. Oprócz tego dokonywał  

możliwych zwiększeń  na rok 2016 i 2017 wynikających z Wytycznych dotyczących stosowania 

jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą  oszacowania skutków 

.finansowych projektowanych ustaw zatwierdzonych przez Ministra Finansów. W ciągu 

ostatnich kilku lat, w pismach kierowanych w ramach odpowiedzi na stanowiska konwentów 

do przewodniczących konwentów marszałków województw RP i konwentów dyrektorów 

wojewódzkich urzędów pracy oraz prezesa zarządu związku województw RP, dysponent 

Funduszu informował  o podjętych działaniach i rzeczywistych możliwościach finansowych 

zmierzających do niwelowania dysproporcji w wynagrodzeniach pracowników WUP. 

Możliwości finansowe były i są  bardzo ograniczone z uwagi na obowiązujące od 2009 r. 

i, ponowne od 2018 r., zamrożenie płac w jednostkach sektora finansów publicznych. 

Informował  również, iż  pozostaje bez wpływu na politykę  kadrowo-płacową  pracowników 

wojewódzkich urzędów pracy, zwłaszcza pozostałej części pracowników WUP. Pracownicy 

realizujący ustawowe zadania Funduszu Gwarantowanych Świadczeń  Pracowniczych 

zatrudnieni w wojewódzkich urzędach pracy stanowią  niewielki procent całej załogi WUP. 

Dysponent Funduszu na realizację  zadań  związanych z obsługą  Funduszu nie ustala limitów 

zatrudnienia pracowników w poszczególnych WUP, decyduje jedynie o wysokości limitu 

wydatków na wynagrodzenia tych pracowników. Mając na uwadze dobrą  ogólną  koniunkturę  

gospodarczą  kraju od kilku lat daje się  zauważyć  tendencję  spadkową, lub utrzymującą  się  na 

podobnym poziomie, kwot świadczeń  pracowniczych wypłacanych w związku 

z niewypłacalnością  pracodawców oraz zmniejszającą  się  liczbą  świadczeniobiorców, którym 

są  one wypłacane. Stwarza to dyrektorom wojewódzkich urzędów pracy możliwość  płynnego 

regulowania poziomu zatrudnienia w zależności od natężenia pracy przy realizacji opisanych 

wyżej zadań. 
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Ponadto należy przypomnieć, że zgodnie z art. 14 ust. 1 pkt 16 ustawy z dnia 5 czerwca 

1998 r. o samorządzie województwa ( Dz. U. z 2017 r. poz. 2096, z późn. zm.) zadania z zakresu 

ochrony roszczeń  pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy są  zadaniami własnymi 

charakterze wojewódzkim w zakresie określonym ustawami i wykonywanymi przez 

samorząd wojewódzki. Dlatego też  obowiązujące przepisy nie wyłączają  możliwości 

finansowania wynagrodzeń  pracowników WUP realizujących zadania z zakresu ochrony 

roszczeń  pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy ze środków własnych, 

w ramach budżetu WUP, ponad poziom refundowany ze środków FGŚP. 

Wnioskowane zwiększenie przyjętego w planie finansowym FGŚP limitu wydatków 

w związku z nowymi potrzebami zgłoszonymi przez WUP wymagałoby obecnie dokonania 

zmiany planu finansowego FGŚP na 2018 r., co może nastąpić  jedynie po wyrażeniu zgody 

przez Ministra Finansów i uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Finansów Publicznych, 

a byłoby trudne zważywszy na fakt, że również  w ustawie z dnia 8 grudnia 2017 r. 

szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2018 (Dz. U. 

z 2017 r. poz. 2371) znajduje się  zapis, iż  wielkość  wynagrodzeń  nie może w 2018 r. 

przekroczyć  wielkości wynagrodzeń  ustalonych w planach finansowych jednostek sektora 

finansów publicznych, w tym m.in. w państwowych funduszach celowych. 

Reasumując, wobec faktu, że podstawą  gospodarki finansowej państwowego funduszu 

celowego jest roczny plan finansowy, zwiększenie przyznanych na 2018 rok limitów środków 

na wynagrodzenia dla pracowników wojewódzkich urzędów pracy realizujących ustawowe 

zadania Funduszu Gwarantowanych Świadczeń  Pracowniczych ponad poziom wynikający 

z planu finansowego FGŚP w chwili obecnej nie jest możliwe. 

Z poważaniem, 

Do wiadomości: 

- Prezes Rady Ministrów 
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