UCHWAŁA nr XIX / 259 / 04
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

z dnia 16 lutego 2004 r.

w sprawie kryteriów ustalania dla samorządów powiatowych kwot środków
Funduszu Pracy na finansowanie programów na rzecz aktywnego
przeciwdziałania bezrobociu oraz finansowanie innych fakultatywnych
zadań.
Na podstawie art. 57a ust. 6 w zw. z art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o
zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu ( tekst jedn. Dz. U. z 2003 r., nr 58, poz. 514 ze
zm.) Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje:

§1
Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwala kryteria ustalania dla samorządów
powiatowych kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie programów na rzecz
aktywnego przeciwdziałania bezrobociu 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 VI/67/2003 z dnia 31 marca
2003 r. w sprawie kryteriów ustalania dla samorządów powiatowych kwot środków Funduszu
Pracy na finansowanie programów na rzecz aktywnego przeciwdziałania bezrobociu oraz
finansowanie innych fakultatywnych zadań.
§4
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.
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UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 57a ust 2 ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu kwoty
środków Funduszu Pracy na finansowanie programów na rzecz aktywnego przeciwdziałania
bezrobociu oraz finansowanie innych fakultatywnych zadań ustalane są dla całego
województwa przez ministra właściwego ds. pracy według algorytmu określonego
rozporządzeniem Rady Ministrów.
Ustalanie kwot dla samorządów powiatowych, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o
zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu, odbywa się w oparciu o kryteria określone
uchwałą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.
Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 marca 2003 r. w sprawie
algorytmu ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań w województwie
środki dzielone przez samorząd województwa przeznaczane są na:
1. aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu jak np.: programy specjalne, staŜe
absolwenckie,

refundacje

wynagrodzeń

absolwentów,

szkolenia,

prace

interwencyjne, roboty publiczne;
2. finansowanie

wynagrodzeń

wypłacanych

młodocianym

pracownikom,

zatrudnionym na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego;
3. tzw. pozostałe wydatki finansowane z Funduszu Pracy, np.: opracowywanie i
rozpowszechnianie

informacji

zawodowych,

koszty

wysyłki

wezwań,

zawiadomień i przekazywania bezrobotnym naleŜnych świadczeń, koszty
eksploatacji systemu informatycznego, zwrot kosztów przejazdu i wynagrodzeń
członkom rad zatrudnienia, wydatki na szkolenie kadr urzędów pracy.
Do przyjętych przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego w roku 2003 kryteriów
ustalania dla samorządów powiatowych kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie
programów na rzecz aktywnego przeciwdziałania bezrobociu oraz finansowanie innych
fakultatywnych zadań proponuje się następujące zmiany:
1. modyfikację kryteriów nr 4, 5, 6, oraz 7 w ten sposób, Ŝe zamiast udziału
określonych tam kategorii osób w powiecie w ogólnej liczbie bezrobotnych w
powiecie pod uwagę brany będzie udział określonych kategorii osób w powiecie w
ogólnej liczbie tych kategorii osób w województwie. Takie ujęcie powyŜszych
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czterech kryteriów zostało podyktowane uwagami i sugestiami nadsyłanymi z
powiatowych urzędów pracy oraz ze starostw powiatowych. Zmiana ta
doprowadzi do zniwelowania zbyt duŜych poprzednio róŜnic pomiędzy
przyznanymi poszczególnym powiatom kwotami w przeliczeniu na jednego
bezrobotnego;
2. w związku z nowelizacją rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 marca 2003 r.
w sprawie algorytmu ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie
zadań w województwie wysokość tzw. „rezerwy marszałka”, czyli kwoty środków
przeznaczonych

na

finansowanie

zadań

realizowanych

przez

samorząd

województwa została podniesiona z 7% do 30%;
3. celem zmian kryteriów jest takŜe zagwarantowanie powiatowym urzędom pracy
bezpieczeństwa finansowego w związku z:
-

zaciąganiem pod koniec roku budŜetowego zobowiązań wykonalnych w roku
następnym,

związanych

z

kontynuacją

aktywnych

programów

przeciwdziałania bezrobociu, a nie ich zaprzestania z dniem 31 grudnia tj. z
końcem roku kalendarzowego;
-

koniecznością zagwarantowania środków przeznaczonych na refundacje
wynagrodzeń i składek pracowników młodocianych zatrudnionych na
podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego;

Zapotrzebowanie finansowe na kontynuację i realizację powyŜszych zadań będzie
określane przez samorządy powiatowe i gwarantowane przy podziale w pełnej
wysokości.
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Kryteria ustalania dla samorządów powiatowych kwot środków Funduszu
Pracy na finansowanie programów na rzecz aktywnego przeciwdziałania
bezrobociu oraz finansowanie innych fakultatywnych zadań.
Podstawa prawna:
Art. 57a ust. 6 w zw. z art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i
przeciwdziałaniu bezrobociu (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r., nr 58, poz. 514 ze zm.).

I. System podziału kwot dla samorządów powiatowych przeznaczonych na finansowanie
programów na rzecz aktywnego przeciwdziałania bezrobociu (art. 57 ust. 1 pkt 2-5, 7,
7a, 8, 10, 13, 26, 27, 29 i 30a ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu).

Kryteria podziału:

1. liczba zarejestrowanych bezrobotnych w powiecie – waga kryterium 10%, stan na
30 września roku ubiegłego;
2. stopa bezrobocia w powiecie – waga kryterium 20%, stan na 30 września roku
ubiegłego;
3. skala napływu do i odpływu z bezrobocia – waga kryterium 15%, dane za okres od
1 października roku poprzedzającego rok ubiegły do 30 września roku ubiegłego;
4. stosunek liczby osób bezrobotnych zamieszkałych na wsi w powiecie do liczby osób
bezrobotnych zamieszkałych na wsi w Województwie Wielkopolskim – waga
kryterium 5%, stan na 30 września roku ubiegłego;
5. stosunek liczby bezrobotnych absolwentów w powiecie do liczby bezrobotnych
absolwentów w Województwie Wielkopolskim – waga kryterium 12%, stan na
30 września roku ubiegłego;
6. stosunek liczby długotrwale bezrobotnych w powiecie do liczby długotrwale
bezrobotnych w Województwie Wielkopolskim – waga kryterium 12%, stan na 30
września roku ubiegłego;
7. stosunek liczby osób bezrobotnych nie posiadających prawa do zasiłku w powiecie
do liczby osób bezrobotnych nie posiadających prawa do zasiłku w Województwie
Wielkopolskim – waga kryterium 10%, stan na 30 września ubiegłego roku;

8. średnia efektywność zatrudnienia w ramach aktywnych programów przeciwdziałania
bezrobociu – waga kryterium 11%;
9. średni koszt utworzenia miejsca pracy w ramach aktywnych programów
przeciwdziałania bezrobociu – waga kryterium 5%.

Średnia efektywność zatrudnienia w ramach aktywnych programów przeciwdziałania
bezrobociu (kryterium 8) oraz średni kosztu utworzenia miejsca pracy (kryterium 9)
podawane są przez powiatowe urzędy pracy za okres od 1 października roku poprzedzającego
rok ubiegły do 30 września roku ubiegłego.

Algorytm:

Podziałowi podlega kwota przyznana województwu wielkopolskiemu przez Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej na podstawie § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z
dnia 11 marca 2003 r. w sprawie algorytmu ustalania kwot środków Funduszu Pracy na
finansowanie zadań w województwie (Dz. U. nr 49, poz. 409 ze zm.), umniejszona o 30% jej
wartości,

przeznaczonych

na

finansowanie

zadań

realizowanych

przez

samorząd

województwa (§ 2 ust. 4 rozporządzenia w zw. z art. 57a ust.5 ustawy o zatrudnieniu i
przeciwdziałaniu bezrobociu). Od uzyskanej w ten sposób róŜnicy naleŜy równieŜ odjąć sumę
kwot planowanych w powiatach na refundacje wynagrodzeń i składek pracowników
młodocianych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania
zawodowego oraz sumę kwot zobowiązań powiatów powstałych w poprzednim roku, a
wymagalnych w roku bieŜącym z tytułu kontynuowania aktywnych form przeciwdziałania
bezrobociu. Tak określona kwota stanowi tzw. łączną kwotę do podziału, podlegającą
podziałowi wg przedstawionych poniŜej zasad.

Ustalenie kwot przypadających poszczególnym powiatom odbywa się w dwóch
etapach obliczeniowych.
Etap 1

1. Dla kaŜdego powiatu naleŜy wyliczyć kwotę jaka mu przypada po uwzględnieniu
kryterium liczby zarejestrowanych bezrobotnych w powiecie. Wylicza się ją ze wzoru:
liczba zarejestrowanych bezrobotnych w powiecie

K1 = łączna kwota do podziału x -------------------------------------------------------------------liczba zarejestrowanych bezrobotnych w województwie

2. Dla kaŜdego powiatu naleŜy wyliczyć kwotę jaka mu przypada po uwzględnieniu
kryterium stopy bezrobocia w powiecie. Wylicza się ją ze wzoru:
stopa procentowa bezrobocia w powiecie
K2 = łączna kwota do podziału x ----------------------------------------------------------------suma stóp procentowych bezrobocia w województwie

3. Dla kaŜdego powiatu naleŜy wyliczyć kwotę jaka mu przypada po uwzględnieniu
kryterium skali napływu do i odpływu z bezrobocia w powiecie. Wylicza się ją ze wzoru:
suma zarejestrowań i wyrejestrowań w powiatowym urzędzie pracy
K3 = łączna kwota do podziału x --------------------------------------------------------------------------------suma zarejestrowań i wyrejestrowań w województwie

4. Dla kaŜdego powiatu naleŜy wyliczyć kwotę jaka mu przypada po uwzględnieniu
kryterium stosunku liczby osób bezrobotnych zamieszkałych na wsi w powiecie do liczby
osób bezrobotnych zamieszkałych na wsi w Województwie Wielkopolskim. Wylicza się ją ze
wzoru:
liczba osób bezrobotnych zamieszkałych na wsi w powiecie
K4 = łączna kwota do podziału x -------------------------------------------------------------------------liczba osób bezrobotnych zamieszkałych na wsi
w województwie

5. Dla kaŜdego powiatu naleŜy wyliczyć kwotę jaka mu przypada po uwzględnieniu
kryterium stosunku liczby bezrobotnych absolwentów w powiecie do liczby bezrobotnych
absolwentów w Województwie Wielkopolskim. Wylicza się ją ze wzoru:

liczba bezrobotnych absolwentów w powiecie
K5 = łączna kwota do podziału x -------------------------------------------------------------liczba bezrobotnych absolwentów w województwie

6. Dla kaŜdego powiatu naleŜy wyliczyć kwotę jaka mu przypada po uwzględnieniu
kryterium stosunku liczby długotrwale bezrobotnych (powyŜej 12 miesięcy) w powiecie do
liczby długotrwale bezrobotnych w Województwie Wielkopolskim. Wylicza się ją ze wzoru:

liczba długotrwale bezrobotnych w powiecie
K6 = łączna kwota do podziału x -------------------------------------------------------------liczba długotrwale bezrobotnych w województwie

7. Dla kaŜdego powiatu naleŜy wyliczyć kwotę jaka mu przypada po uwzględnieniu
kryterium stosunku liczby osób bezrobotnych nie posiadających prawa do zasiłku w
powiecie do liczby osób bezrobotnych nie posiadających prawa do zasiłku w Województwie
Wielkopolskim. Wylicza się ją ze wzoru:
liczba osób bezrobotnych nie posiadających prawa do zasiłku w powiecie
K7 = łączna kwota do podziału x -----------------------------------------------------------------------------------------liczba osób bezrobotnych nie posiadających prawa do zasiłku
w województwie

8. Dla kaŜdego powiatu naleŜy wyliczyć kwotę jaka mu przypada po uwzględnieniu
kryterium średniej efektywności zatrudnienia w ramach aktywnych programów
przeciwdziałania bezrobociu. Wylicza się ją ze wzoru:

procentowa efektywność zatrudnienia w powiecie
K8 = łączna kwota do podziału x -------------------------------------------------------------suma stóp procentowych efektywności zatrudnienia
w województwie

9. Dla kaŜdego powiatu naleŜy wyliczyć kwotę jaka mu przypada po uwzględnieniu
kryterium średniego kosztu utworzenia miejsca pracy w ramach aktywnych programów
przeciwdziałania bezrobociu. W przeciwieństwie do pozostałych kryteriów, kwota
wyliczona dla powiatu w oparciu o średni koszt utworzenia miejsca pracy powinna być
odwrotnie proporcjonalna do wysokości tego kosztu. NaleŜy zatem zsumować najwyŜszy i
najniŜszy średni koszt, a następnie od uzyskanego wyniku odjąć dla kaŜdego powiatu jego
średni koszt. Kwota środków Funduszu Pracy jaka przypadnie powiatowi w wyniku
zastosowania kryterium średniego kosztu utworzenia miejsca pracy będzie wprost
proporcjonalna do uzyskanej dla danego powiatu róŜnicy i odwrotnie proporcjonalna do
średniego kosztu utworzenia miejsca pracy w powiecie.
RóŜnica dla danego powiatu = (najniŜszy + najwyŜszy średni koszt) -- średni koszt dla danego powiatu

róŜnica dla danego powiatu
K9 = łączna kwota do podziału x --------------------------------------------suma róŜnic dla wszystkich powiatów

Etap 2
Ostateczną sumę jaką otrzyma dany powiat na finansowanie aktywnych form
przeciwdziałania bezrobociu naleŜy wyliczyć ze wzoru:

Kwota ostateczna = [(0,1 x K1) + (0,2 x K2) + (0,15 x K3) + (0,05 x K4) + (0,12 x K5) +
(0,12 x K6) + (0,1 x K7) + (0,11 x K8) + (0,05 x K9)] + kwota planowanych w powiecie
wydatków z tytułu refundacji wynagrodzeń i składek pracowników młodocianych
zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego + kwota
zobowiązań powiatu powstałych w poprzednim roku, a wymagalnych w roku bieŜącym z
tytułu kontynuowania aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu.

(Wartości przyporządkowane kwotom K1 – K9 to wyraŜone w ułamkach dziesiętnych
procentowe wagi poszczególnych kryteriów).

II. System podziału kwot dla samorządów powiatowych przeznaczonych na
finansowanie zadań określonych w art. 57 ust.1 pkt 1, 9, 11, 15, 16, 17, 19 i 31 ustawy o
zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu.

Kwota ustalona dla województwa przez ministra właściwego do spraw pracy na podstawie § 4
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 marca 2003 r. w sprawie algorytmu ustalania kwot
środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań w województwie (Dz. U. nr 49, poz. 409 ze
zm.) jest dzielona pomiędzy powiaty według następującego wzoru:

liczba zarejestrowanych w powiecie bezrobotnych, poszukujących pracy
oraz osób posiadających prawo do pobierania zasiłku przedemerytalnego
lub świadczenia przedemerytalnego
według stanu na dzień 30 listopada roku ubiegłego
K = łączna kwota do podziału x -------------------------------------------------------------------------------------liczba zarejestrowanych ogółem w województwie bezrobotnych,
poszukujących pracy
oraz osób posiadających prawo do pobierania zasiłku przedemerytalnego
lub świadczenia przedemerytalnego
według stanu na dzień 30 listopada roku ubiegłego

Podział środków Funduszu Pracy na 2004 roku wg kryteriów przyjętych
przez Sejmik Województwa Wielkoplskiego
Środki
Algorytm 2004
fakultatywne
Lp
Powiat
tys. zł.
tys. zł.
1
2
3
4
1 Chodzieski
2 111,3
179,0
2 Czarnkowsko - Trzcianecki
3 109,2
348,2
3 Gnieźnieński
2 851,4
489,4
4 Gostyński
2 972,4
250,8
5 Grodziski
1 985,1
96,7
6 Jarociński
3 274,5
271,3
7 Kaliski
3 098,3
565,7
8 Kępiński
1 796,4
131,8
9 Kolski
3 492,1
355,9
10 Koniński
5 042,3
725,0
11 Kościański
2 595,9
189,8
12 Krotoszyński
3 401,5
271,5
13 Leszczyński
2 839,5
287,5
14 Międzychodzki
1 431,1
121,3
15 Nowotomyski
2 218,5
163,8
16 Obornicki
1 592,4
184,9
17 Ostrowski
3 154,7
562,5
18 Ostrzeszowski
1 421,9
136,1
19 Pilski
3 308,6
434,0
20 Pleszewski
1 889,2
230,1
21 Poznański
10 652,8
1 401,7
22 Rawicki
1 944,8
138,3
23 Słupecki
2 403,3
229,7
24 Szamotulski
2 547,4
214,1
25 Średzki
2 012,6
167,8
26 Śremski
2 188,4
152,8
27 Turecki
3 228,6
330,6
28 Wągrowiecki
3 234,1
257,0
29 Wolsztyński
2 177,0
125,2
30 Wrzesiński
2 683,7
252,2
31 Złotowski
2 376,8
263,9
89 035,8
9 528,6
WOJEWÓDZTWO

Kwota dla województwa
30% rezerwa samorządu
województwa
Kwota dla samorządów
powiatowych do podziału wg
kryteriów

127 194,0
38 158,2

89 035,8

