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UCHWAŁA nr XXVIII/532/12 
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

 
z dnia 26 listopada 2012 r. 

 

w sprawie kryteriów ustalania dla samorządów powiatowych kwot środków Funduszu 

Pracy na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków 

bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz finansowanie innych fakultatywnych zadań 

 

Na podstawie art. 109 ust. 8 w związku z art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r.  

o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. 2008 r. Nr 69, poz. 415, ze zm.) 

oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2009 r. w sprawie algorytmu ustalania 

kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań w województwie  

(Dz. U. Nr 123, poz. 1019, ze zm.), Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwala, co 

następuje: 

 

§ 1 

Określa się kryteria ustalania dla samorządów powiatowych kwot środków Funduszu Pracy 

na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia  

i aktywizacji zawodowej oraz finansowanie innych fakultatywnych zadań w brzmieniu 

określonym w załączniku do niniejszej uchwały. 

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego. 

 

§ 3 

Traci moc uchwała Sejmiku Województwa Wielkopolskiego nr XLII/592/09 z dnia  

21 grudnia 2009 r. w sprawie kryteriów ustalania dla samorządów powiatowych kwot 

środków Funduszu Pracy na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, 

łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz finansowanie innych 

fakultatywnych zadań. 

 

§ 4 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
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UZASADNIENIE 

 

Zgodnie z art. 109 ust. 8 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy  

(t.j. Dz. U. 2008r. Nr 69, poz. 415, ze zm.), kwoty środków Funduszu Pracy na finansowanie 

programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia  

i aktywizacji zawodowej oraz innych fakultatywnych zadań realizowanych przez powiaty są 

ustalane przez zarząd województwa, według kryteriów określonych przez sejmik 

województwa, w ramach kwoty, jaka moŜe być wydatkowana w roku budŜetowym na 

realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia  

i aktywizacji zawodowej oraz innych fakultatywnych zadań, ustalonej przez ministra 

właściwego do spraw pracy według algorytmu. Określając kryteria, sejmik województwa 

powinien wziąć pod uwagę w szczególności: 

1. skalę napływów do bezrobocia i odpływów z bezrobocia, 

2. udział osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy w ogólnej liczbie 

bezrobotnych,  

3. stopę bezrobocia, 

4. wskaźnik efektywności realizowanych usług lub instrumentów rynku pracy, 

5. kwoty środków Funduszu Pracy przeznaczone w powiecie na realizację projektów 

współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 2 powołanej ustawy do zadań samorządu województwa  

w zakresie polityki rynku pracy naleŜy podział posiadanych środków Funduszu Pracy,  

z uwzględnieniem kierunków i priorytetów, określonych w regionalnym planie działań na 

rzecz zatrudnienia, na działania na rzecz promocji zatrudnienia, rozwoju zasobów ludzkich  

i aktywizacji bezrobotnych. 

Zgodnie z §2 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2009 r. w sprawie 

algorytmu ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań w województwie 

(Dz. U. Nr 123, poz. 1019, ze zm.), kwoty środków Funduszu Pracy, jakie mogą być 

wydatkowane w roku budŜetowym na finansowanie zadań w województwie realizowanych 

przez samorządy powiatowe, ustala się dla następujących zadań, w zakresie 

nieprzewidzianym do realizacji i finansowania przez ministra, samorządy województw, 

wojewodów i Ochotnicze Hufce Pracy. 

Zgodnie z §2 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2009 r. w sprawie 

algorytmu ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań w województwie 

(Dz. U. Nr 123, poz. 1019, ze zm.) rezerwa samorządu województwa, której wysokośćokreśla 
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rozporządzenie, moŜe być wydatkowana na finansowanie projektów współfinansowanych z 

Europejskiego Funduszu Społecznego. 

W obliczeniach algorytmicznych uwzględniono kryterium efektywności 

zatrudnieniowej(tj. wskaźnik ponownego zatrudnienia). 

Źródło danych w zakresie efektywności zatrudnieniowej stanowi aktualny na czas 

podziału dokument Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Efektywność podstawowych 

form aktywizacji zawodowej realizowanych w ramach programów na rzecz promocji 

zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej. 

 

 



 

4 
 

Załącznik do Uchwały nr XXVIII/532/12 

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego  

z dnia 26 listopada 2012 r.  

 

I. Kryteria podziału środków Funduszu Pracy dla samorządów powiatów 

województwa wielkopolskiego na finansowanie programów na rzecz promocji 

zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej. 

 

Podstawa prawna: 

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy  

(t.j. Dz. U. z 2008r. Nr 69, poz. 415, ze zm.). 

art. 109 ust. 8 w związku z art. 8 ust. 1 pkt 2 

System podziału kwot dla samorządów powiatowych przeznaczonych na finansowanie 

programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji 

zawodowej, zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (art. 108 ust. 

1 pkt 1, 9-14, 16-25, 41, 48, 51 i 52).  

Propozycja oparta jest na kryteriach podziału środków wg Rozporządzenia Rady Ministrów  

z dnia 17 lipca 2009 roku w sprawie algorytmu ustalania kwot środków Funduszu Pracy na 

finansowanie zadań w województwie (Dz. U. Nr 123, poz. 1019, ze zm.): 

 

1) Kryterium K1 

Liczba bezrobotnych powyŜej 50 roku Ŝycia zarejestrowanych w PUP, wg stanu na dzień  

31 października roku poprzedzającego rok, dla którego jest ustalana wysokość środków 

Funduszu Pracy; waga kryterium – 1,0 

 

2) Kryterium K2 

Liczba bezrobotnych do 25 roku Ŝycia zarejestrowanych w PUP, wg stanu na dzień  

31 października roku poprzedzającego rok, dla którego jest ustalana wysokość środków 

Funduszu Pracy; waga kryterium – 1,0 

 

3) Kryterium K3 

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w PUP, zmniejszona o liczbę bezrobotnych powyŜej 

50 roku Ŝycia oraz bezrobotnych do 25 roku Ŝycia, wg stanu na dzień  

31 października roku poprzedzającego rok, dla którego jest ustalana wysokość środków 

Funduszu Pracy; waga kryterium – 1,5 
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4) Kryterium K4 

ZaangaŜowanie powiatu w realizację projektów w ramach działania 6.1.3 PO KL; dla 

ustalenia kwoty środków w roku bieŜącym przyjmuje się udział środków przeznaczonych na 

finansowanie działanie 6.1.3 PO KL w danym powiecie w roku poprzednim w stosunku do 

kwoty środków Funduszu Pracy ustalonej według algorytmu dla danego powiatu  

w analogicznym okresie; waga kryterium – 0,6 

 

5) Kryterium K5 

Efektywność zatrudnieniowa MPiPS, ustalona jako stosunek liczby osób, które po 

zakończeniu udziału w roku poprzedzającym rok, dla którego jest ustalana wysokość środków 

Funduszu Pracy, w określonej formie aktywizacji uzyskały w okresie do 3 miesięcy 

zatrudnienie, tj. wyrejestrowały się z powiatowego urzędu pracy lub jeŜeli w okresie do  

3 miesięcy od czasu zakończenia udziału w programach nie zarejestrowały się w powiatowym 

urzędzie pracy, do liczby osób, które w roku poprzednim zakończyły udział w danej formie 

aktywizacji; waga kryterium – 0,5 

 

6) Współczynnik W1 

Stopa bezrobocia w powiecie, wg stanu na dzień 31 października roku poprzedniego 

określająca tzw. współczynnik korygujący zmienne. 

Odniesienie stopy bezrobocia danego powiatu do wskaźnika stopy w województwie  

i zastosowanie określonych wartości wag dla przyjętych przedziałów. 

• Przedział o wartości wagi 0,002 - dla powiatów o stopie bezrobocia poniŜej stopy dla 

województwa,  

• Przedział o wartości wagi 0,003 - dla powiatów o stopie bezrobocia pomiędzy 

wskaźnikiem stopy dla województwa, powiększonego o róŜnicę stopy wojewódzkiej  

i najniŜszej stopy w regionie,  

• Przedział o wartości wagi 0,004 - dla powiatów o stopie bezrobocia powyŜej górnej 

wartości progu przyjętego dla przedziału 0,003. 

 

7) Współczynnik W2 

Stosunek liczby wyrejestrowanych bezrobotnych (odpływ) w powiecie, w okresie  

12 miesięcy poprzedzających dzień 31 października roku poprzedniego do liczby nowo 

zarejestrowanych w tym okresie bezrobotnych (napływ) w powiecie określający tzw. 

współczynnik korygujący zmienne. 
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Współczynnik wylicza się odnosząc odpływ do napływu i dzieląc tę wartość przez średni 

współczynnik dla województwa. 

 

Etapy obliczeń 

1. Ustalenie kwoty do podziału: kwota przyznana dla Wielkopolski pomniejszona  

o rezerwę samorządu województwa, której wysokość określa Rozporządzenie Rady 

Ministrów z dnia 17 lipca 2009 roku (Dz. U. Nr 123, poz. 1019, ze zm.).  

 

2. Podział między samorządy powiatowe ustalonej kwoty zgodnie z poniŜszym wzorem: 

 

 

 

 

gdzie: 

Ps– kwota środków Funduszu Pracy, jaka moŜe być wydatkowana na finansowanie 

programów w powiecie w danym roku,  

Fw– kwota limitu środków Funduszu Pracy przyznana według algorytmu dla 

województwa wielkopolskiego na dany rok, 

n   – oznaczenie danego powiatu, którego dotyczą poszczególne kryteria 

i współczynniki. 
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II. Podział środków Funduszu Pracy dla samorządów powiatów na finansowanie 

innych fakultatywnych zadań wynikających z art. 108 ust.1 pkt 2, 4b, 6, 27, 30, 

31-34, 36-38, 43, 49 i 50 ustawy j.w.  

 

Kwota ustalona dla województwa przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej podzielona 

jest według następującego wzoru: 

 

 

 

 

 

gdzie: 

Zf   – kwota środków Funduszu Pracy, jaka moŜe być wydatkowana na finansowanie 

innych fakultatywnych zadań w powiatowym urzędzie pracy, 

Ff–  kwotaśrodków przewidziana w planie Funduszu Pracy na finansowanie innych 

fakultatywnych zadań w województwie wielkopolskim, 

Lbp–  liczba zarejestrowanych bezrobotnych w powiatowym urzędzie pracy według 

stanu na dzień 31 października roku poprzedniego, 

Lbw–  liczba zarejestrowanych bezrobotnych w województwie ogółem według stanu na 

dzień 31 października roku poprzedniego. 

 


