Uchwała Nr XXIX/357/04
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 29 grudnia 2004 r.
w sprawie określenia kryteriów ustalania kwot środków Funduszu Pracy
na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia
skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych
fakultatywnych zadań realizowanych przez powiaty w 2005 roku

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.)
oraz art. 109 ust. 8 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001)
Mając na uwadze konieczność pełnej realizacji na szczeblu województwa
regionalnej polityki w zakresie promocji zatrudnienia oraz bardziej racjonalnego i
uwzględniającego lokalne uwarunkowania i możliwości lokowania środków
Funduszu Pracy dla poszczególnych powiatów oraz wydatkowania środków
finansowych pochodzących z różnych źródeł, w tym Europejskiego Funduszu
Społecznego, na realizację tych samych celów na terenie województwa – dla
realizacji planowanych kierunków i priorytetów Regionalnego Planu Działań
uchwala się, co następuje:
§ 1.

1. Określa się Kryteria ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie
programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i
aktywizacji zawodowej oraz innych fakultatywnych zadań realizowanych przez
powiaty w 2005 roku, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.
2. Kryteria służyć będą realizacji następujących celów:
a) zmniejszeniu skali bezrobocia w powiatach o najwyższej stopie bezrobocia,
b) poprawy warunków osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy:
 bezrobotnych do 25 roku życia,
 bezrobotnych długotrwale,
 bezrobotnych powyżej 50 roku życia,
 bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych,
 bezrobotnych samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko do
7 roku życia,
 bezrobotnych niepełnosprawnych.
c) zmniejszeniu skali zjawiska bezrobocia na terenach wiejskich,
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d) wzrostowi efektywności realizowanych programów,
e) ułatwieniu dostępności form aktywizacji zawodowej poprzez zwiększenie
zakresu i liczby osób objętych programami współfinansowanymi
z Funduszu Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa KujawskoPomorskiego, który wyda odrębną uchwałę w trybie art. 109 ust. 8 ustawy
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załącznik
do Uchwały NrXXIX/357/04
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 29 grudnia 2004 r.

KRYTERIA
USTALANIA KWOT ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY
NA FINANSOWANIE PROGRAMÓW NA RZECZ
PROMOCJI ZATRUDNIENIA, ŁAGODZENIA SKUTKÓW BEZROBOCIA
I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ ORAZ INNYCH FAKULTATYWNYCH ZADAŃ
REALIZOWANYCH PRZEZ POWIATY W 2005 ROKU
I.
Kryteria ustalenia
zmiennych:

kwot

środków

opierają

się

na

następujących

1) skala bezrobocia mierzona liczbą bezrobotnych według stanu na dzień
30.09.2004 roku,
2) natężenie bezrobocia mierzone wskaźnikiem stopy bezrobocia według
stanu na dzień 30.09.2004 roku,
3) skala bezrobocia mierzona liczbą bezrobotnych do 25 roku życia według
stanu na dzień 30.09.2004 roku,
4) skala bezrobocia mierzona liczbą bezrobotnych długotrwale według stanu
na dzień 30.09.2004 roku,
5) skala bezrobocia mierzona liczbą bezrobotnych zamieszkałych na wsi
według stanu na dzień 30.09.2004 roku,
6) skala bezrobocia mierzona liczbą bezrobotnych w wieku powyżej 50 roku
życia według stanu na dzień 30.09.2004 roku,
7) skala bezrobocia mierzona liczbą bezrobotnych
zawodowych według stanu na dzień 30.09.2004 roku,

bez

kwalifikacji

8) skala bezrobocia mierzona liczbą bezrobotnych samotnie wychowujących
co najmniej jedno dziecko do 7 roku życia według stanu na dzień
30.09.2004 roku,
9) skala bezrobocia mierzona liczbą bezrobotnych niepełnosprawnych według
stanu na dzień 30.09.2004 roku,

10)wskaźnik płynności rynku pracy1 - za IV kwartał 2003 roku i 3 kwartały 2004
roku,

11)wskaźnik płynności2 - za IV kwartał 2003 roku i 3 kwartały 2004 roku,
Wskaźnik płynności rynku pracy jest to stosunek liczby bezrobotnych, którzy podjęli pracę w danym
okresie sprawozdawczym do liczby nowo zarejestrowanych bezrobotnych w tym okresie.
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12)wskaźnik efektywności zatrudnieniowej3 -

wybranych form aktywnych
(szkolenia, prace interwencyjne, roboty publiczne, refundacje wynagrodzeń
absolwentów, staże) za I półrocze 2004 roku.

Podział środków Funduszu Pracy na powiaty zostanie obliczony
następująco:
1) Ustala się zagregowany wskaźnik (Wz), który jest iloczynem kilkunastu
wskaźników charakteryzujących najważniejsze cechy lokalnego rynku pracy.
Wz= Wa x Wb x Wc x Wd x We x Wf x Wg x Wh x Wi x Wj x Wk

 Wa

– współczynnik korygujący uwzględniający wysokość stopy bezrobocia
w powiecie według stanu na dzień 30.09.2004 roku,

- stopa 23,1% i niższa

- wskaźnik = 0,9

- stopa 23,2 % - 28,4%

- wskaźnik = 1,0

- stopa 28,5 i wyższa

- wskaźnik = 1,1

 Wb współczynnik korygujący uwzględniający udział procentowy bezrobotnych
do 25 roku życia w ogólnej liczbie zarejestrowanych bezrobotnych w danym
powiecie w stosunku do udziału procentowego bezrobotnych do 25 roku życia
w ogólnej liczbie zarejestrowanych bezrobotnych w województwie według
stanu na dzień 30.09.2004 roku,
- Wb równy lub mniejszy od 90%

- wskaźnik = 0,9

- Wb z przedziału 90,1% - 100,0%

- wskaźnik = 1,0

- Wb równy 100,1% i więcej

- wskaźnik = 1,1

 Wc współczynnik korygujący uwzględniający udział procentowy bezrobotnych
długotrwale w ogólnej liczbie zarejestrowanych bezrobotnych w danym
powiecie w stosunku do udziału procentowego bezrobotnych długotrwale w
ogólnej liczbie zarejestrowanych bezrobotnych w województwie według stanu
na dzień 30.09.2004 roku,
- Wc równy lub mniejszy od 90%

- wskaźnik = 0,9

- Wc z przedziału 90,1% - 100,0%

- wskaźnik = 1,0

- Wc równy 100,1% i więcej

- wskaźnik = 1,1

 Wd współczynnik korygujący uwzględniający udział procentowy bezrobotnych
zamieszkałych na wsi w ogólnej liczbie zarejestrowanych bezrobotnych w
danym powiecie w stosunku do udziału procentowego bezrobotnych
zamieszkałych na wsi w ogólnej
liczbie zarejestrowanych bezrobotnych
według stanu na dzień 30.09.2004 roku,
- Wd równy lub mniejszy od 90%

- wskaźnik = 0,9

Wskaźnik płynności jest to iloraz liczby bezrobotnych wyrejestrowanych
sprawozdawczym do liczby bezrobotnych zarejestrowanych w tym samym okresie.
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w okresie

Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej jest to stosunek liczby osób, które po zakończeniu udziału
w I półroczu 2004 roku w określonej formie aktywizacji zawodowej uzyskały w okresie do 3 miesięcy
zatrudnienie, do liczby osób, które w I półroczu 2004 roku zakończyły udział w danej formie
aktywizacji.
3
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- Wd z przedziału 90,1% - 120,0%

- wskaźnik = 1,0

- Wd równy 120,1% i więcej

- wskaźnik = 1,1

 We współczynnik korygujący uwzględniający udział procentowy bezrobotnych
w wieku powyżej 50 roku życia w ogólnej liczbie zarejestrowanych
bezrobotnych w danym powiecie w stosunku do udziału procentowego
bezrobotnych w wieku powyżej 50 roku życia w ogólnej liczbie
zarejestrowanych bezrobotnych w województwie według stanu na dzień
30.09.2004 roku,
- We równy lub mniejszy od 90%

- wskaźnik = 0,98

- We z przedziału 90,1% - 105,0%

- wskaźnik = 1,0

- We równy 105,1% i więcej

- wskaźnik = 1,02

 Wf współczynnik korygujący uwzględniający udział procentowy bezrobotnych
bez kwalifikacji zawodowych w ogólnej liczbie zarejestrowanych bezrobotnych
w danym powiecie w stosunku do udziału procentowego bezrobotnych bez
kwalifikacji zawodowych w ogólnej liczbie zarejestrowanych bezrobotnych w
województwie według stanu na dzień 30.09.2004 roku,
- Wf równy lub mniejszy od 80%

- wskaźnik = 0,98

- Wf z przedziału 80,1% - 100,0%

- wskaźnik = 1,0

- Wf równy 100,1% i więcej

- wskaźnik = 1,02

 Wg współczynnik korygujący uwzględniający udział bezrobotnych samotnie
wychowujących co najmniej jedno dziecko do 7 roku życia w ogólnej liczbie
zarejestrowanych bezrobotnych w danym powiecie w stosunku do udziału
procentowego bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych w ogólnej liczbie
zarejestrowanych bezrobotnych w województwie według stanu na dzień
30.09.2004 roku,
- Wg równy lub mniejszy od 90%

- wskaźnik = 0,98

- Wg z przedziału 90,1% - 140,0%

- wskaźnik = 1,0

- Wg równy 140,1% i więcej

- wskaźnik = 1,02

 Wh współczynnik korygujący uwzględniający udział procentowy bezrobotnych
niepełnosprawnych w ogólnej liczbie zarejestrowanych bezrobotnych w danym
powiecie
w
stosunku
do
udziału
procentowego
bezrobotnych
niepełnosprawnych w ogólnej liczbie zarejestrowanych bezrobotnych według
stanu na dzień 30.09.2004 roku,
- Wh równy lub mniejszy od 80%

- wskaźnik = 0,98

- Wh z przedziału 80,1% - 120,0%

- wskaźnik = 1,0

- Wh równy 120,1% i więcej

- wskaźnik = 1,02

 Wi współczynnik korygujący uwzględniający wartość wskaźnika płynności
rynku pracy w powiecie w stosunku do wskaźnika płynności rynku pracy w
województwie za IV kwartał 2003 roku i 3 kwartały 2004 roku,
- Wi równy lub mniejszy od 85%

- wskaźnik = 0,98

- Wi z przedziału 85,1% - 105,0%

- wskaźnik = 1,0
5

- Wi równy 105,1% i więcej

- wskaźnik = 1,02

 Wj współczynnik korygujący uwzględniający wartość wskaźnika płynności
w powiecie w stosunku do wskaźnika płynności w województwie za IV kwartał
2003 roku i 3 kwartały 2004 roku
- Wi równy lub mniejszy od 90%

- wskaźnik = 0,98

- Wi z przedziału 90,1% - 105,0%

- wskaźnik = 1,0

- Wi równy 105,1% i więcej

- wskaźnik = 1,02

 Wk współczynnik korygujący uwzględniający wartość wskaźnika efektywności
zatrudnieniowej wybranych form aktywnych w powiecie w stosunku do
wskaźnika efektywności zatrudnieniowej w województwie za I półrocze 2004
roku (szkolenia, prace interwencyjne, roboty publiczne, refundacje
wynagrodzeń absolwentów i staże).
- Wk równy lub mniejszy od 99,9%

- wskaźnik = 0,95

- Wk z przedziału 100,0% - 110,0%

- wskaźnik = 1,0

- Wk równy 110,1% i więcej

- wskaźnik = 1,05

2) Ustala się kalkulacyjną liczbę bezrobotnych w danym powiatowym urzędzie
pracy mnożąc liczbę zarejestrowanych bezrobotnych według stanu na dzień
30 września 2004 roku przez zagregowany wskaźnik Wz dla powiatu.

3) Sumuje się tak obliczone liczby we wszystkich powiatach i otrzymuje się
kalkulacyjną liczbę zarejestrowanych bezrobotnych w całym województwie.

4) Kwotę

przyznaną na województwo pomniejsza się o kwotę rezerwy
przeznaczonej na finansowanie zadań realizowanych bezpośrednio przez
samorząd województwa (zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia
28.09.2004r. jest to 30% kwoty przyznanej województwu) a następnie dzieli
się przez kalkulacyjną liczbę bezrobotnych zarejestrowanych w całym
województwie i otrzymuje w ten sposób jednostkową kwotę środków
przypadającą na kalkulacyjnego bezrobotnego.

5) Kwotę środków przypadającą na dany powiat oblicza się mnożąc jednostkową
kwotę środków przypadającą na kalkulacyjnego bezrobotnego przez liczbę
kalkulacyjnych bezrobotnych.
O ustalonych według ww. zasad podziału kwotach Marszałek Województwa
informuje Ministra Gospodarki i Pracy.
II.
Kwotę środków Funduszu Pracy na finansowanie przez powiaty innych
fakultatywnych zadań wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 2, 3, 6, 27, 30-34, 3638 i 43 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001) ustala się proporcjonalnie do liczby
zarejestrowanych w powiecie bezrobotnych według stanu na 30 września 2004
roku.
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III.
Ustalona kwota środków Funduszu Pracy na powiaty obejmuje wygasające
z dniem 30.06.2005 r. zadanie refundowania wynagrodzeń i składek na
ubezpieczenie społeczne młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie
umów o pracę w celu przygotowania zawodowego.
Kryteria podlegają zaopiniowaniu przez Wojewódzką Radę Zatrudnienia
w Toruniu.
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