
UCHWAŁA NR XXIX/202/2017 

RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO 

z dnia 27 kwietnia 2017 roku 
 

w sprawie stanowiska dotyczącego zapowiadanych przez przedstawicieli Ministerstwa 

Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmian w zakresie włączenia w struktury 

administracji rządowej powiatowych urzędów pracy. 

 

Na podstawie § 10 ust.1 i § 15 ust. 2 Statutu Powiatu Nowodworskiego przyjętego Uchwałą Nr 

XVIII/102/2008 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 28 lutego 2008r. w sprawie uchwalenia 

Statutu Powiatu Nowodworskiego (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2008r., poz. 2444 z późn. zm.) Rada 

Powiatu Nowodworskiego uchwala, co następuje: 

§1. Rada Powiatu Nowodworskiego wyraża negatywne stanowisko w przedmiocie 

zapowiadanej przez przedstawicieli Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej zmiany 

w zakresie włączenia w struktury administracji rządowej powiatowych urzędów pracy z 

przyczyn wskazanych w uzasadnieniu. 

§2. Rada upoważnia Przewodniczącego Rady Powiatu do przekazania niniejszego stanowiska 

do: 

1) Prezydenta RP; 

2) Prezesa Rady Ministrów; 

3) Marszałka Senatu RP; 

4) Marszałka Sejmu RP; 

5) Eurodeputowanym z województwa mazowieckiego; 

6) Posłom i Senatorom z województwa mazowieckiego; 

7) Wojewodzie Mazowieckiemu; 

8) Samorządowi Województwa Mazowieckiego; 

9) Samorządom powiatowym i samorządom gminnym z terenu województwa 

mazowieckiego; 

10) Związek Gmin Wiejskich RP; 

11) Związek Miast Polskich; 

12) Związek Powiatów Polskich; 

13) Związek Województw RP; 

14) media lokalne 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

Przewodnicząca Rady 

/-/Katarzyna Kręźlewicz 

 

 



 

Uzasadnienie do Uchwały nr XXIX/202/2017 

Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 27 kwietnia 2017r.    

 

Deklarowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej cel reformy urzędów 

pracy, jakim jest poprawa skuteczności i możliwości działania tych urzędów oraz pozbawienie 

ich nadmiernej biurokracji, aby mogły skupić się bardziej na aktywizacji bezrobotnych jest 

właściwy i popierany przez Radę Powiatu Nowodworskiego. 

Jednak osiągnięcie tego zamierzenia nie wymaga centralizacji urzędów pracy, tylko zmian, 

które powodować będą wzrost ich skuteczności i efektywności wydatkowania środków 

Funduszu Pracy. 

Urzędy pracy działają na podstawie przepisów prawa, które tworzą rząd i parlament. Stąd 

zakres dokonywania zmian prawa winien być oparty na opiniach, tych, którzy z tego prawa 

korzystają na co dzień. 

Rada uznaje potrzebę zmian organizacyjnych i prawnych dla potrzeb usprawnienia działań 

publicznych, w szczególności dla potrzeb aktywizacji bezrobotnych, wzrostu skuteczności 

i efektywności wydatkowania środków Funduszu Pracy. 

Jednakże, takie zmiany wymagają uwzględnienia uwarunkowań, w tym np. dotyczących 

środków z Europejskiego Funduszu Społecznego, które są wydawane przez wojewódzkie 

i powiatowe urzędy pracy na aktywizację bezrobotnych. Radykalne i nieprzygotowane zmiany 

mogą spowodować opóźnienia w wydatkowaniu tych środków, co będzie miało wpływ na 

ocenę efektywności wykorzystania tych pieniędzy przez Polskę. 

 


