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Fundusz Pracy

Fundusz Pracy
Fundusz Pracy jest państwowym funduszem celowym. Dysponentem Funduszu Pracy jest minister
właściwy do spraw pracy.
Wysokość składki na Fundusz Pracy określa ustawa budżetowa - obecnie wynosi 2,45%. Poboru składek
na Fundusz Pracy dokonuje ZUS.
Środki FP przeznacza się na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków
bezrobocia i aktywizacji zawodowej, zadań fakultatywnych oraz innych zadań określonych w ustawie o
promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
Fundusz Pracy tworzy się między innymi z:
obowiązkowych składek na Fundusz Pracy,
dotacji budżetu państwa,
środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na współfinansowanie projektów
finansowanych z Funduszu Pracy,
odsetek od środków Funduszu Pracy pozostających na rachunkach bankowych dysponenta
Funduszu Pracy oraz samorządów województw, powiatów, Ochotniczych Hufców Pracy i
wojewodów,
odsetek od środków Funduszu Pracy pozostających na wyodrębnionych rachunkach bankowych,
których obowiązek utworzenia wynika z obowiązujących przepisów lub umów zawartych na ich
podstawie z dysponentem funduszu, będących w dyspozycji kierownika jednostki organizacyjnej
realizującej zadania finansowane ze środków Funduszu Pracy,
spłat rat i odsetek od pożyczek udzielonych z Funduszu Pracy,
środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, przeznaczonych na współfinansowanie
działań z zakresu udziału publicznych służb zatrudnienia w EURES,
środków ze sprzedaży akcji i udziałów, o których mowa w art. 56 ust. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia
1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2013 r. poz. 216), oraz zwrotów środków z Banku
Gospodarstwa Krajowego, pochodzących z wypłaty pożyczek dla osób fizycznych podejmujących
działalność gospodarczą,
środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, przeznaczonych na współfinansowanie
działań publicznych służb zatrudnienia innych niż projekty współfinansowane z Europejskiego
Funduszu Społecznego,
odsetek od wolnych środków przekazanych w zarządzanie zgodnie z przepisami o finansach
publicznych,
innych wpływów.
Przychodami Funduszu Pracy są również opłaty, wpłaty, kary pieniężne i grzywny, o których mowa w art.
115 i art. 119-123, a także środki pieniężne, przekazywane do Funduszu Pracy na podstawie art. 19
ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. Nr 94, poz. 651, z późn. zm.).
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