UCHWAŁA nr XLIV/708/06
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

z dnia 30 stycznia 2006 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 zw. z art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r.
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001, ze zm.) oraz §2, §3,
§4 i §5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 września 2004 r. w sprawie algorytmu
ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań w województwie (Dz. U. Nr
224, poz. 2273), 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 XXXI/489/05 z dnia
28 lutego 2005 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 (Dz.
U. Nr 99, poz. 1001 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.
Zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 2 powołanej ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy, 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 28 września
2004 r. w sprawie algorytmu ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań w
województwie (Dz. U. Nr 224, poz. 2273), 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, dotyczących:
- finansowania programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków
bezrobocia i aktywizacji zawodowej,
- finansowania inny fakultatywnych zadań.
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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 2006 roku

Podstawa prawna:
Art. 109 ust. 8 w zw. z art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r., Nr 99, poz. 1001
z późniejszymi zmianami).
System podziału kwot dla samorządów powiatowych przeznaczonych na finansowanie
programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji
zawodowej (art. 108 ust. 1 pkt 1, 5, 8-14, 16-25, 41, 42 i 47 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o
promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy).

W bieŜącym roku nie będą zbierane od samorządów powiatowych informacje
o wysokości zobowiązań wymagalnych przechodzących na 2006 rok, powiatowe urzędy
pracy będą je pokrywać ze środków przyznanych w wyniku podziału algorytmem.

Propozycja oparta jest na kryteriach podziału środków wg Rozporządzenia Rady Ministrów z
dnia 28 września 2004, Dz. U. nr 224, poz. 2273
1) liczba bezrobotnych powyŜej 50 roku Ŝycia zarejestrowanych w PUP, wg stanu na dzień
30 września roku poprzedzającego rok, dla którego jest ustalana wysokość środków
Funduszu Pracy; dla ustalenia kwoty środków na 2006r. przyjmuje się liczbę
bezrobotnych powyŜej 49 roku Ŝycia; waga kryterium – 1,3
2) liczba bezrobotnych do 25 roku Ŝycia zarejestrowanych w PUP, wg stanu na dzień

30

września roku poprzedniego; dla ustalenia kwoty środków na 2006r. przyjmuje się liczbę
bezrobotnych do 24 roku Ŝycia; waga kryterium – 1,3
3) liczba bezrobotnych zarejestrowanych w PUP, zmniejszona o liczbę bezrobotnych
powyŜej 50 roku Ŝycia oraz bezrobotnych do 25 roku Ŝycia, wg stanu na dzień

30

września roku poprzedniego; dla ustalenia kwoty środków na 2006r. przyjmuje się
odpowiednio liczbę bezrobotnych do 24 oraz powyŜej 49 roku Ŝycia;
waga kryterium – 1,0

3

4) zaangaŜowanie powiatu w realizację projektów w ramach działań 1.2 i 1.3 SPO RZL; dla
ustalenia kwoty środków na 2006 rok przyjmuje się udział środków przeznaczonych na
finansowanie działań 1.2 i 1.3 SPO RZL w danym powiecie w 2005 roku w stosunku do
kwoty środków Funduszu Pracy ustalonej według algorytmu dla danego powiatu w 2005
roku; waga kryterium – 0,6;
5) stopa bezrobocia w powiecie, wg stanu na dzień 30 września roku poprzedniego
określająca tzw. współczynnik korygujący zmienne; dla powiatu o najniŜszej stopie
bezrobocia współczynnik korygujący wyniesie 1,0 i zwiększony zostanie dla pozostałych
powiatów o 0,002 za kaŜdą 0,1 punktu procentowego stopy bezrobocia w powiecie ponad
stopę bezrobocia w powiecie o najniŜszej stopie bezrobocia,
6) stosunek liczby wyrejestrowanych bezrobotnych (odpływ) w powiecie, w okresie 12
miesięcy poprzedzających dzień 1 października roku poprzedniego do liczby nowo
zarejestrowanych w tym okresie bezrobotnych (napływ) w powiecie określający
tzw. współczynnik korygujący zmienne; dla ustalenia kwoty środków na 2006r.
przyjmuje się okres 1 października 2004r.– 30 września 2005r.
powiększonych o:
7) kryterium „kobiety”; liczba bezrobotnych kobiet zarejestrowanych w PUP, wg stanu na
dzień 30 września roku poprzedniego; dla ustalenia kwoty środków na 2006 r.
Aktywizacja tej kategorii

bezrobotnych jest zgodna ze „Strategią zatrudnienia

województwa wielkopolskiego na lata 2004 – 2006”, która zakłada wspieranie kobiet na
rynku pracy. Według przeprowadzonej analizy udział procentowy kobiet w ogólnej
liczbie bezrobotnych województwa wielkopolskiego wg stanu na 31 grudnia roku 2002,
2003, 2004 wynosił odpowiednio: 52,1%; 53,3%; 55,1%. W
bezrobotnych

roku 2005 liczba

systematycznie obniŜa się w tym równieŜ kobiet, jednak udział

procentowy tej kategorii w ogólnej liczbie bezrobotnych wzrasta, by w dniu 30 września
osiągnąć poziom 58,9%. Sytuacja ta spowodowana jest duŜym odpływem bezrobotnych
męŜczyzn.
waga kryterium – 0,8 dla powiatu, gdzie procentowy udział bezrobotnych kobiet w
ogólnej liczbie bezrobotnych wynosi poniŜej 50% (grodziskiego);
waga kryterium – 1,0 dla powiatu, gdzie procentowy udział bezrobotnych kobiet w
ogólnej liczbie bezrobotnych wynosi pomiędzy 50,1% – 60,0%: (złotowskiego,
nowotomyskiego, kaliskiego, poznańskiego, kolskiego, gnieźnieńskiego, konińskiego,
pleszewskiego, wolsztyńskiego, śremskiego, kościańskiego, słupeckiego, gostyńskiego,
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tureckiego, rawickiego, szamotulskiego, chodzieskiego, średzkiego, czarnkowsko –
trzcianeckiego);
waga kryterium – 1,2 dla powiatu, gdzie procentowy udział bezrobotnych kobiet w
ogólnej liczbie bezrobotnych wynosi powyŜej 60,1%: (jarocińskiego, pilskiego,
obornickiego,

leszczyńskiego,

wągrowieckiego,

wrzesińskiego,

ostrowskiego,

międzychodzkiego, krotoszyńskiego, ostrzeszowskiego, kępińskiego).
8) kryterium efektywność zatrudnieniowa faktycznie uzyskana przez powiat.; efektywność
działań

aktywizacyjnych

prowadzonych

przez

PUP

w

okresie

12

miesięcy

poprzedzających dzień 1 października 2005r. (tj. stopa ponownego zatrudnienia dla
aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu w powiecie) określana jako iloraz
efektywności zatrudnieniowej w powiecie przez sumę efektywności zatrudnieniowej w
województwie; dla ustalenia kwoty środków na 2006r. przyjmuje się okres 1 października
2004r. do 30 września 2005r.
waga kryterium – 0,8 dla powiatu, gdzie efektywność zatrudnieniowa ukształtowała się na
poziomie poniŜej 50,0%;
waga kryterium – 1,0 dla powiatu, gdzie efektywność zatrudnieniowa ukształtowała się na
poziomie pomiędzy 50,1% – 60,0%;
waga kryterium – 1,2 dla powiatu, gdzie efektywność zatrudnieniowa ukształtowała się
na poziomie powyŜej 60,1%.

Etapy obliczeń
1. Ustalenie kwoty do podziału:
kwota przyznana dla Wielkopolski pomniejszona o 30% rezerwy samorządu
województwa.
2. Podział między samorządy powiatowe ustalonej kwoty zgodnie z poniŜszym wzorem:
[ (Kryt. 1 x 1,3 + Kryt. 2 x 1,3 + Kryt. 3 x 1,0 + Kryt. 4 x 0,6 + Kryt. 7 x 0,8 lub 1,0 lub 1,2 +
+ Kryt. 8 x 0,8 lub 1,0 lub 1,2) x Kryt. 5 x Kryt. 6 ] dla danego samorządu powiatowego
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- x kwota do podziału
[ (Kryt. 1 x 1,3 + Kryt. 2 x 1,3 + Kryt. 3 x 1,0 + Kryt. 4 x 0,6 + Kryt. 7 x 0,8 lub 1,0 lub 1,2 +
+ Kryt. 8 x 0,8 lub 1,0 lub 1,2) x Kryt. 5 x Kryt. 6] dla województwa wielkopolskiego
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System podziału kwot dla samorządów powiatowych przeznaczonych na finansowanie
innych fakultatywnych zadań
Kwota ustalona dla województwa przez ministra właściwego do spraw pracy jest dzielona
pomiędzy samorządy powiatowe według następującego wzoru:

Liczba zarejestrowanych w powiecie bezrobotnych wg stanu na dzień
30 listopada 2005 roku

K = łączna kwota do podziału x --------------------------------------------------------------------------Liczba zarejestrowanych w województwie bezrobotnych wg stanu na dzień
30 listopada 2005 roku
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Podział środków Funduszu Pracy na 2006 roku wg kryteriów przyjętych
przez Sejmik Województwa Wielkoplskiego
Środki
Algorytm 2006
fakultatywne
Lp
Powiat
tys. zł.
tys. zł.
1
2
3
4
1 Chodzieski
2 162,5
259,7
2 Czarnkowsko - Trzcianecki
3 053,6
443,6
3 Gnieźnieński
3 759,9
668,4
4 Gostyński
2 469,5
340,7
5 Grodziski
1 575,1
118,8
6 Jarociński
2 944,0
371,2
7 Kaliski
3 857,4
687,6
8 Kępiński
1 769,2
119,2
9 Kolski
3 134,5
508,8
10 Koniński
5 031,0
1 120,1
11 Kościański
2 237,8
256,8
12 Krotoszyński
2 920,0
323,0
13 Leszczyński
2 570,2
344,4
14 Międzychodzki
2 196,3
153,9
15 Nowotomyski
1 962,0
223,0
16 Obornicki
2 502,9
231,5
17 Ostrowski
3 682,9
695,1
18 Ostrzeszowski
1 799,6
145,3
19 Pilski
3 312,5
551,1
20 Pleszewski
3 305,0
355,2
21 Poznański
7 389,4
1 884,9
22 Rawicki
1 845,3
183,0
23 Słupecki
2 694,2
342,6
24 Szamotulski
2 503,9
331,1
25 Średzki
2 423,2
247,3
26 Śremski
2 221,4
188,4
27 Turecki
3 227,9
466,8
28 Wągrowiecki
2 775,7
346,2
29 Wolsztyński
1 831,5
142,5
30 Wrzesiński
2 768,5
372,7
31 Złotowski
2 368,9
348,2
WOJEWÓDZTWO
88 295,8
12 771,1

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

126 136,8
37 841,0

88 295,8
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