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UCHWAŁA Nr XXIX/495/12
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 17 grudnia 2012 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 2013 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.
z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.2), 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 2013 roku,
stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.
2. Kryteria służyć będą realizacji następujących celów:
1) zmniejszeniu skali bezrobocia w powiatach o najwyższej stopie bezrobocia;
2) poprawie warunków osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy;
3) zmniejszeniu skali zjawiska bezrobocia na terenach wiejskich;
4) wzrostowi efektywności świadczonych usług;
5) wzrostowi efektywności realizowanych programów;
6) zwiększeniu dostępności form aktywizacji zawodowej poprzez wzrost liczby osób
objętych programami współfinansowanymi z Funduszu Pracy i Europejskiego Funduszu
Społecznego.

~ 2. Wykonanie

uchwały

powierza

się

Zarządowi

Województwa

Kujawsko-

Pomorskiego.
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.
Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206 i Nr
poz. 1759, z 2006 r. Nr 126, poz. 875 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr
poz. 1370 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 23 i Nr
poz.67Sorazz2Ollr.Nr21,poz.113,Nr149,poz.887iNr2l7,poz.1281.
2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2007 r. Nr 191, poz. 1366 i Nr

558,
167,
216,
106,
192,

poz. 1378, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 171, poz. 1056, Nr 216, poz. 1367 i Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 6, poz. 33,
Nr 69, poz. 595, Nr 91, poz. 742, Nr 97, poz. 800, Nr 115, poz. 964, Nr 125, poz. 1035, Nr 127, poz. 1052, Nr 161, poz. 1278
i Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 81, poz. 531, Nr 238, poz. 1578, Nr 239, poz. 1593, Nr 254, poz. 1”700
iNr257, poz. 1725 ipoz. 1726,z2011 r. Nr45, poz. 235, Nr 106, poz. 622, Nr 171, poz. 1016, Nr205, poz. 1211 iNr29I,
poz. 1707 oraz z 2012 r. poz. 589 i poz. 769.

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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UZASADNIENIE
do uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego 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 2013 roku

1. Przedmiot regulacji:
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 2013 roku.

2. Podstawa prawna:
1) ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1590 z późn. zm.) art. 18 pkt 20, który stanowi, iż do wyłącznej właściwości sejmiku
województwa należy podejmowanie uchwał w innych sprawach zastrzeżonych ustawami
i statutem województwa do kompetencji sejmiku województwa;
2) ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
(Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.) art. 109 ust. 8, który stanowi, iż kwoty
środków Fmiduszu 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, ustalonej przez
Ministra Pracy i Polityki Społecznej na podstawie algorytmu.

3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi):
Wstępne założenia kryteriów zostały przedstawione dyrektorom powiatowych urzędów pracy
i poddane dyskusji na spotkaniu w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Toruniu w dniu
12 października 2012 r.
Zasadnicze konsultacje podjęto w dniu 18 października 2012 r., przesyłając projekt kryteriów
do:

starostów

powiatów,

prezydentów

miast

oraz

powiatowych

urzędów

pracy.

Do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu wpłynęły 23 odpowiedzi, w tym 18 zawierało
opinie pozytywne. Przekazano też propozycje zapisów kryteriów. Dotyczyły one m.in.:
—

wprowadzenia

dodatkowych

wskaźników

(współczynnika

korygującego

uwzględniającego udział procentowy środków pozyskanych przez powiat z rezerwy
3

ministra; współczynnika korygującego uwzględniającego udział zarejestrowanych
podmiotów gospodarczych w danym powiecie; współczynnika korygującego
uwzględniającego ilość podjęć pracy w ramach aktywnych form zatrudnienia);
—

zmian rang, lub przedziałów w aktualnie stosowanych wskaźnikach (podwyższenia
rangi dla najniższego wskaźnika stopy bezrobocia; zwiększenia liczby przedziałów we
wskaźniku efektywności zatrudnieniowej oraz zmiany ich rang; zmian przedziałów i
rang dla bezrobotnych zamieszkałych na wsi oraz bezrobotnych powyżej 50 roku
życia);

—

większego uzależnienia kwot na 1 bezrobotnego od wskaźnika efektywności,
szczególnie w trudnych regionach;

—

zmiany okresu wyliczania wskaźników efektywności i udziału podjęć pracy (za cały
2012 rok);

—

zmniejszenia zbyt wysokiego 30% udziału środków przyznawanych proporcjonalnie
do udziału podjęć pracy.

Projekt kryteriów podlegał również zaopiniowaniu przez Wojewódzką Radę Zatrudnienia na
posiedzeniu w dniu 9 listopada 2012 r. Członkom WRZ przedstawiono uwagi zgłoszone
przez powiaty. Po dyskusji ostatecznie żadna z propozycji nie została zaakceptowana,
a projekt kryteriów został zaopiniowany pozytywnie w kształcie zaproponowanym w ramach
przedmiotowej uchwały.

Art. 22 ust. 5 pkt 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.) stanowi, iż do zakresu działania
wojewódzkich rad zatrudnienia należy w szczególności opiniowanie kryteriów podziału
środków Funduszu Pracy dla samorządów powiatowych danego województwa na
finansowanie programów dotyczących promocji zatrudnienia i finansowanie innych
fakultatywnych zadań oraz opiniowanie opracowanych przez wojewódzkie urzędy pracy
propozycji przeznaczenia środków Funduszu Pracy będących w dyspozycji samorządu
województwa i sprawozdań z ich wykorzystania.

4. Uzasadnienie merytoryczne:
Konieczność pełnej realizacji na szczeblu województwa regionalnej polityki w zakresie
promocji zatrudnienia oraz racjonalnego i uwzględniającego lokalne uwarunkowania
4

i możliwości lokowania środków Funduszu Pracy, wymaga ustalenia kryteriów podziału tych
środków dla poszczególnych powiatów na realizację celów polityki rynku pracy
w województwie. Określając kryteria, wg art. 109 ust. 8 ustawy o promocji zatrudnienia
i

instytucjach

rynku

pracy,

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 rozumieniu art. 49
ww. ustawy, w ogólnej liczbie bezrobotnych (są to następujące kategorie bezrobotnych:
do 25 roku Życia, bezrobotni długotrwale lub kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po
urodzeniu dziecka, bezrobotni powyżej 50 roku życia; bezrobotni bez kwalifikacji
zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego,
bezrobotni samotnie wychowujący co najmniej 1 dziecko do 18 roku Życia, bezrobotni,
którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia, bezrobotni
niepełnosprawni, po zakończeniu kontraktu socjalnego);
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.

Istotnym założeniem projektu kryteriów podziału środków Funduszu Pracy na 2013 rok jest
oparcie ich podstawowej konstrukcji na kryteriach stosowanych w 2012 roku.
Głównym założeniem kryteriów ustalania kwot Funduszu Pracy na 2013 rok jest
wprowadzenie nowej zmiennej (Wf), tj. bezrobotnych do 12 miesięcy od dnia ukończenia
nauki wg stanu w dniu 30 września 2012 r. Zmiennej tej nadano następujące rangi dla
określonych przedziałów:
4 Wf

-

współczynnik korygujący uwzględniający udział procentowy bezrobotnych

do 12 miesięcy

od

dnia

ukończenia

nauki

w ogólnej

liczbie

zarejestrowanych

bezrobotnych w danym powiecie w stosunku do udziału procentowego bezrobotnych
do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki w ogólnej liczbie zarejestrowanych
bezrobotnych w województwie według stanu w dniu 30.09.20 12 roku,
-

Wf równy lub mniejszy od 85,0%

-

wskaźnik

0,98

-

Wf Z przedziału 85,1% 130,0%

-

wskaźnik

1,00

-

Wf równy 130,1% i więcej

-

wskaźnik

1,02

-

5

W wyliczeniach dokonano niezbędnej aktualizacji danych wyjściowych (wg stanu w dniu
30 września 2012 r.: stopa bezrobocia; bezrobotni będący w szczególnej sytuacji na rynku
pracy; bezrobotni zamieszkali na Wsi; efektywność zatrudnieniowa wybranych form
aktywnych za I półrocze 2012 r.; wskaźnik płynności rynku pracy za IV kwartał 2011 r. i trzy
kwartały 2012 r.); dla wskaźnika zakontraktowania środków Europejskiego Funduszu
Społecznego przyjęto przewidywany procent wykorzystania wg stanu w dniu 30 września
2012r.
Kryteria podziału środków Funduszu Pracy na 2013 rok powinny służyć osiągnięciu
następujących celów:
—

wzrostowi efektywności pośrednictwa pracy;

—

wzrostowi efektywności poradnictwa zawodowego;

—

wzrostowi efektywności realizowanych programów rynku pracy;

—

lepszemu adresowaniu pomocy i wsparcia osobom bezrobotnym znajdującym się
w szczególnej sytuacji na rynku pracy, a także osobom do 12 miesięcy od dnia ukończenia
nauki, tzw. absolwentom;

—

zwiększeniu liczby osób objętych programami współfinansowanymi z Funduszu Pracy
i Europejskiego Funduszu Społecznego.

5. Ocena skutków regulacji:
Kryteria ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie programów na rzecz
promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych
fakultatywnych zadań, wymienionych w art.

108 ustawy o promocji zatrudnienia

i instytucjach rynku pracy, realizowanych przez powiaty w 2013 roku są dostosowane do
zapisu ~ 2 ust. 1 pkt 2 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 z późn. zm.) a jednocześnie pozwolą na racjonalne oraz
uwzględniające lokalne uwarunkowania i możliwości lokowanie środków Funduszu Pracy dla
poszczególnych powiatów na realizację celów polityki rynku pracy w województwie.
Pozostała pula środków będących w dyspozycji Samorządu Województwa, będzie także
udostępniona powiatowym urzędom pracy, przy wykorzystaniu Kryteriów, na realizację
programów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, jednakże fundusze te
zostaną przyznane odrębną uchwałą Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
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Załącznik do Uchwały Nr XXIX/495/12
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 17 grudnia 2012 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 2013 ROKU

I. Kryteria ustalania kwot środków opierają się na następujących zmiennych:
1)

natężenie bezrobocia mierzone wskaźnikiem stopy bezrobocia według stanu w dniu
30.09.2012 roku,

2)

skala bezrobocia mierzona liczbą bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na
rynku pracy ogółem według stanu w dniu 30.09.20 12 roku,

3)

skala bezrobocia mierzona liczbą bezrobotnych zamieszkałych na wsi według stanu
w dniu 30.09.20 12 roku,

4)

skala bezrobocia mierzona liczbą bezrobotnych w wieku powyżej 50 roku życia według
stanu w dniu 30.09.2012 roku,

5)

skala bezrobocia mierzona liczbą bezrobotnych niepełnosprawnych według stanu
w dniu 30.09.2012 roku,

6)

skala bezrobocia mierzona liczbą bezrobotnych do 12 miesięcy od dnia ukończenia
nauki według stanu w dniu 30.09.20 12 r.,

7)

wskaźnik płynności rynku pracy1
roku,

8)

wskaźnik efektywności zatrudnieniowej2
wybranych form aktywnych (szkolenia,
prace interwencyjne, roboty publiczne, przygotowanie zawodowe dorosłych i staże) za I
półrocze 2012 roku.

9)

wskaźnik zakontraktowania środków Funduszu Pracy przeznaczonych na realizację
projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego dostępnych
w 2012 roku,

-

za IV kwartał 2011 roku i pierwsze 3 kwartały 2012
-

10) udział podjęć pracy dla danego powiatowego urzędu pracy w ogólnej liczbie
podejmujących pracę w województwie za IV kwartał 2011 roku i pierwsze 3 kwartały
2012 roku.
-

Wskaźnik płynności rynku pracy (obrazuje skalę napływów do bezrobocia i odpływów z bezrobocia) jest to
stosunek liczby bezrobotnych, którzy podjęli pracę w danym okresie sprawozdawczym do liczby nowo
zarejestrowanych bezrobotnych w tym okresie.
2 Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej jest to stosunek liczby osób, które po zakończeniu udziału
w I pób-oczu 2012 roku w określonej fonnie aktywizacji zawodowej uzyskały w okresie do 3 miesięcy
zatrudnienie, do liczby osób, które w I półroczu 2012 roku zakończyły udział w danej formie aktywizacji.

1

Zgodnie z art. 109 ust. 8 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,
ustalonej przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej na podstawie algorytmu.
Środki Funduszu Pracy na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia,
łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych fakultatywnych zadań
realizowanych przez powiaty przyznane dla województwa kujawsko-pomorskiego, zostaną
podzielone według kryteriów przyjętych na 2013 rok. Ogólna kwota FP dla województwa
zostanie podzielona na 70% i 30%. Podział 70% kwoty FP zostanie dokonany zgodnie
z opisem zawartym w pkt. A. Pozostałe 30% kwoty FP zostanie podzielone według udziału
podjęć pracy dla danego powiatowego urzędu pracy w ogólnej liczbie podejmujących pracę
w województwie, do którego odnosi się pkt. B.
A. Podzial 70%
następująco:

środków Funduszu Pracy na powiaty zostanie obliczony

1) Ustała się zagregowany wskaźnik (Wł), który jest iloczynem
charakteryzujących najważniejsze cechy lokalnego rynku pracy.
Wz Wa X Wb X Wc X Wd X We X Wf X Wg X Wh X Wi
+

wskaźników

W~ współczynnik korygujący uwzględniający wysokość stopy bezrobocia w powiecie
według stanu w dniu 30.09.2012 roku,
-

-

90,0% stopy dla województwa i mniej

-

wskaźnik = 0,70

-

90,1% 120,0% stopy dla województwa

-

wskaźnik = 1,00

-

120,1%

-

wskaźnik = 1,10

-

155,1% stopy dla województwa i więcej

-

-

155,0%

stopy dla województwa

-

wskaźnik = 1,20

-3 W~, współczynnik korygujący uwzględniający udział procentowy bezrobotnych będących
w szczególnej sytuacji na rynku pracy3 ogółem w ogólnej liczbie zarejestrowanych
bezrobotnych w danym powiecie w stosunku do udziału procentowego bezrobotnych
będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy ogółem w ogólnej liczbie
zarejestrowanych bezrobotnych w województwie według stanu w dniu 30.09.20 12 roku,
-

-+

-

Wbrówny lub mniejszy od 99,9%

-

-

Wb z przedziału 100,0% -102,0%

-

wskaźnik = 1,00

-

Wb równy 102,1% i więcej

-

wskaźnik

W~
współczynnik korygujący
zamieszkałych na wsi w ogólnej
powiecie w stosunku do udziału
w ogólnej liczbie zarejestrowanych
30.09.2012 roku,
-

wskaźnik

=

0,99
1,01

uwzględniający udział procentowy bezrobotnych
liczbie zarejestrowanych bezrobotnych w danym
procentowego bezrobotnych zamieszkałych na wsi
bezrobotnych w województwie według stanu w dniu

Są to następujące kategorie bezrobotnych: do 25 roku życia; długotrwale bezrobotni; kobiety, które nie podjęły
zatrudnienia po urodzeniu dziecka; powyżej 50 roku życia; bez kwalifikacji zawodowych; bez doświadczenia
zawodowego; bez wykształcenia średniego; samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia;
które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia; niepełnosprawni; po zakończeniu
kontraktu socjalnego.
2

-

W~ równy lub mniejszy od 90,0%

-

wskaźnik = 0,99

-

Wc z przedziału 90,1%

-

wskaźnik

-

W~ równy 140,1% i więcej

-

wskaźnik = 1,01

-

140,0%

1,00

4 W~ 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
w dniu 30.09.20 12 roku,
-

Wd równy lub mniejszy od 90,0%

-

wskaźnik = 0,98

-

Wd z przedziału 90,1%

-

wskaźnik = 1,00

-

Wd równy 115,1% i więcej

-

wskaźnik = 1,02

-

115,0%

4 We
współczynnik korygujący uwzględniający udział procentowy bezrobotnych
niepełnosprawnych w ogólnej liczbie zarejestrowanych bezrobotnych w danym powiecie
w stosuiku do udziału procentowego bezrobotnych niepełnosprawnych w ogólnej liczbie
zarejestrowanych bezrobotnych w województwie według stanu w dniu 30.09.20 12 roku,
-

-

We równy lub mniejszy od 75,0%

-

wskaźnik = 0,98

-

We z przedziału 75,1%

-

wskaźnik

-

We równy 125,1% i więcej

-

wskaźnik = 1,02

-

125,0%

1,00

4 Wf
współczynnik korygujący uwzględniający udział procentowy bezrobotnych
do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki w ogólnej liczbie zarejestrowanych
bezrobotnych w danym powiecie w stosunku do udziału procentowego bezrobotnych
do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki w ogólnej liczbie zarejestrowanych
bezrobotnych w województwie według stanu w dniu 30.09.2012 roku,
-

-

Wf równy lub mniejszy od 85,0%

-

wskaźnik = 0,98

-

Wf z przedziału 85,1%

-

wskaźnik

-

Wf równy 130,1% i więcej

-

wskaźnik = 1,02

-

130,0%

1,00

4 Wg współczynnik korygujący uwzględniający wartość wskaźnika płynności rynku pracy
w powiecie w stosunku do wskaźnika płynności rynku pracy w województwie za
IV kwartał 2011 roku i pierwsze 3 kwartały 2012 roku,
-

-

Wg równy lub mniejszy od 90,0%

-

wskaźnik

-

Wg z przedziału 90,1%

-

wskaźnik

-

Wgrównyll5,1%iwięcej

5 Wh

-

115,0%

=

0,99

1,00

-wskaźnik= 1,01

współczynnik korygujący uwzględniający wartość wskaźnika efektywności
zatrudnieniowej wybranych form aktywnych w powiecie w stosunku do wskaźnika
efektywności zatrudnieniowej w województwie za I półrocze 2012 roku (szkolenia, prace
interwencyjne, roboty publiczne, przygotowanie zawodowe dorosłych i staże).
-

-

Wh równy lub mniejszy od 90,0%

-

Wh z przedziału 90,1%

-

Whrówny 110,1%iwięcej

-

110,0%

-

-

wskaźnik

0,98

wskaźnik

1,00

-wskaźnik= 1,02

3 W~
współczynnik korygujący uwzględniający wskaźnik zakontraktowania kwoty
środków Funduszu Pracy dostępnych na realizację projektów współfinansowanych z EFS
w danym powiecie w stosunku do wskaźnika zakontraktowania kwoty środków Funduszu
Pracy przeznaczonych na realizację projektów współfinansowanych z EFS
w województwie według stanu w dniu 30 września 2012 roku.
-

-

W1 równy lub mniejszy od 95,0%

-

wskaźnik

0,95

-

W~ równy 95,1% 105,0%

-

wskaźnik

1,00

-

W~ równy 105,1% i więcej

-

wskaźnik

1,05

-

2) Ustala się kalkulacyjną liczbę bezrobotnych w danym powiatowym urzędzie pracy
mnożąc liczbę zarejestrowanych bezrobotnych według stanu w dniu 30 września 2012
roku przez zagregowany wskaźnik W~ 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 przeznaczoną na
finansowanie zadań realizowanych bezpośrednio przez samorząd województwa (zgodnie
z rozporządzeniem 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 z późn. zm.), 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.
B. Podział 30% środków Funduszu Pracy na powiaty zostanie dokonany
proporcjonalnie do udziału podjęć pracy dla danego PUP w ogólnej liczbie podjęć pracy
przez osoby bezrobotne w województwie. Do wyliczeń podjęć pracy zostaną
uwzględnione dane za IV kwartał 2011 r. i pierwsze 3 kwartały 2012 r.
Ogólną kwotę Funduszu Pracy przypadającą na dany powiat uzyskujemy sumując kwoty
dla danego powiatu wynikające z podziału kwoty zgodnie z pkt. A i pkt. B.
O ustalonym przez Zarząd Województwa według ww. kryteriów podziale kwot,
Marszałek Województwa informuje Ministra Pracy i Polityki Społecznej.
II. Kwotę środków Funduszu Pracy na finansowanie przez powiaty innych
fakultatywnych zadań wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 2, 4b, 6, 27, 30, 31-34, 36-38,
43, 49 i 50 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy (Dz. U. z 2009 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.) ustała się proporcjonalnie do
liczby zarejestrowanych w powiecie bezrobotnych według stanu w dniu 30 września 2012
roku.
Kryteria podlegają zaopiniowaniu przez Wojewódzką Radę Zatrudnienia w Toruniu.
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