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Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr II/35/14 
Sejmiku Województwa  
Zachodniopomorskiego 
z dnia 19 grudnia 2014 r. 

 

Kryteria podziału środków Funduszu Pracy dla samorządów powiatowych 

Województwa Zachodniopomorskiego na finansowanie programów na rzecz 

promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej 

oraz innych fakultatywnych zadań 

 

Kryteria podziału środków na finansowanie programów na rzecz promocji 

zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej 

 

Biorąc pod uwagę specyficzne problemy rynku pracy w województwie zachodniopomorskim, 

oraz mając na uwadze zapisy art. 109 ust. 8 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia  

i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2013 r., poz. 674 z późn. zm.), przyjęto następujące kryteria 

ustalania kwot Funduszu Pracy na realizację zadań przez samorządy powiatowe: 

1. Liczba bezrobotnych oraz stopa bezrobocia (Wa).  

2. Średniomiesięczna liczba osób bezrobotnych: 

 w wieku powyżej 45 lat (Wb) (powyżej 50 roku życia po zmianach w statystyce 

publicznej); 

 z terenów wiejskich (Wc); 

 długotrwale (Wd); 

 niepełnosprawnych (We); 

 bez kwalifikacji (Wf); 

 bez doświadczenia zawodowego (Wg); 

3. Poziom wydatkowania kwot środków Funduszu Pracy przeznaczonych w powiecie  

na realizację projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (Wh). 

4. Efektywność zatrudnieniowa podstawowych form aktywizacji (Wi). 

5. Udział ogólnej liczby osób bezrobotnych wyłączonych z ewidencji z powodu podjęcia pracy 

niesubsydiowanej w ogólnej liczbie osób wyłączonych z tytułu podjęcia pracy (Wj). 

6. Relacja udziału liczby osób długotrwale bezrobotnych w danym okresie do okresu 

poprzedniego (Wk). 

 

Powyższe zmienne będą podstawą do wyliczenia kwot Funduszu Pracy dla poszczególnych 

powiatów. 

 

Procedura obliczeń: 

  

Wz = Pa * 0,85 * (Wa + Wb + Wc + Wd+ We + Wf + Wg) + Pa * 0,15 * (Wh + Wi + Wj + Wk) 
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gdzie: 

 

Wz –  kwota środków Funduszu Pracy jaka może być wydatkowana na finansowanie zadań  

w powiecie, wymienionych w § 2 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia  

25 sierpnia 2014 r. w sprawie algorytmu ustalania kwot środków Funduszu Pracy  

na finansowanie zadań w województwie (Dz. U. poz. 1294). 

Pa –  kwota środków Funduszu Pracy jaka może być wydatkowana na finansowanie zadań  

w województwie, wymienionych w § 2 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia  

25 sierpnia 2014 r. w sprawie algorytmu ustalania kwot środków Funduszu Pracy  

na finansowanie zadań w województwie (Dz. U. poz. 1294). 

 

Wa –  wskaźnik ustala się według następującego wzoru: 

𝑊𝑎 =
𝐴 ∗ 𝐵

∑ (𝐴 ∗ 𝐵)21
𝑛=1

∗ 𝑤𝑎𝑔𝑎 

 

gdzie znaczenie poszczególnych symboli jest następujące: 

A - średnia miesięczna liczba osób bezrobotnych, według stanu na koniec miesiąca, 

zarejestrowanych w danym powiecie w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień  

1 października roku poprzedzającego rok, dla którego jest ustalana wysokość 

środków Funduszu Pracy, 

B - współczynnik korygujący wynoszący 1,0 dla powiatu o najniższej średniej stopie 

bezrobocia z okresu 12 miesięcy poprzedzających dzień 1 października roku 

poprzedzającego rok, dla którego jest ustalana wysokość środków Funduszu Pracy  

i zwiększony dla pozostałych powiatów o 0,002 za każdy 0,1 punktu procentowego 

stopy bezrobocia ponad stopę w powiecie o najniższej stopie bezrobocia. 

  

Waga ustalona dla wskaźnika Wa : 0,6 

 

Wb -  wskaźnik ustala się według następującego wzoru: 

𝑊𝑏 =
𝐶

∑ 𝐶21
𝑛=1

∗ 𝑤𝑎𝑔𝑎 

 

gdzie znaczenie poszczególnych symboli jest następujące: 

C - średnia miesięczna liczba osób bezrobotnych w wieku powyżej 45 roku życia  

(powyżej 50 roku życia po zmianach w statystyce publicznej), według stanu na koniec 

miesiąca, zarejestrowanych w danym powiecie w okresie 12 miesięcy 

poprzedzających dzień 1 października roku poprzedzającego rok, dla którego  

jest ustalana wysokość środków Funduszu Pracy. 

 

Waga ustalona dla wskaźnika Wb : 0,02 
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Wc -  wskaźnik ustala się według następującego wzoru: 

𝑊𝑐 =
𝐷

∑ 𝐷21
𝑛=1

∗ 𝑤𝑎𝑔𝑎 

 

gdzie znaczenie poszczególnych symboli jest następujące: 

D - średnia miesięczna liczba osób bezrobotnych z terenów wiejskich, według stanu  

na koniec miesiąca, zarejestrowanych w danym powiecie w okresie 12 miesięcy 

poprzedzających dzień 1 października roku poprzedzającego rok, dla którego  

jest ustalana wysokość środków Funduszu Pracy. 

 

Waga ustalona dla wskaźnika Wc : 0,3 

 

Wd -  wskaźnik ustala się według następującego wzoru: 

𝑊𝑑 =
𝐸

∑ 𝐸21
𝑛=1

∗ 𝑤𝑎𝑔𝑎 

 

gdzie znaczenie poszczególnych symboli jest następujące: 

E - średnia miesięczna liczba osób długotrwale bezrobotnych, według stanu na koniec 

miesiąca, zarejestrowanych w danym powiecie w okresie 12 miesięcy 

poprzedzających dzień 1 października roku poprzedzającego rok, dla którego  

jest ustalana wysokość środków Funduszu Pracy. 

 

Waga ustalona dla wskaźnika Wd : 0,02 

 

We -  wskaźnik ustala się według następującego wzoru: 

𝑊𝑒 =
𝐹

∑ 𝐹21
𝑛=1

∗ 𝑤𝑎𝑔𝑎 

 

gdzie znaczenie poszczególnych symboli jest następujące: 

F - średnia miesięczna liczba osób bezrobotnych niepełnosprawnych, według stanu  

na koniec miesiąca, zarejestrowanych w danym powiecie w okresie 12 miesięcy 

poprzedzających dzień 1 października roku poprzedzającego rok, dla którego  

jest ustalana wysokość środków Funduszu Pracy. 

 

Waga ustalona dla wskaźnika We : 0,02 

 

Wf -  wskaźnik ustala się według następującego wzoru: 
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𝑊𝑓 =
𝐺

∑ 𝐺21
𝑛=1

∗ 𝑤𝑎𝑔𝑎 

 

gdzie znaczenie poszczególnych symboli jest następujące: 

G - średnia miesięczna liczba osób bezrobotnych bez kwalifikacji, według stanu na koniec 

miesiąca, zarejestrowanych w danym powiecie w okresie 12 miesięcy 

poprzedzających dzień 1 października roku poprzedzającego rok, dla którego  

jest ustalana wysokość środków Funduszu Pracy. 

 

Waga ustalona dla wskaźnika Wf : 0,02 

 

Wg -  wskaźnik ustala się według następującego wzoru: 

𝑊𝑔 =
𝐻

∑ 𝐻21
𝑛=1

∗ 𝑤𝑎𝑔𝑎 

 

gdzie znaczenie poszczególnych symboli jest następujące: 

H - średnia miesięczna liczba osób bezrobotnych bez doświadczenia zawodowego, 

według stanu na koniec miesiąca, zarejestrowanych w danym powiecie w okresie  

12 miesięcy poprzedzających dzień 1 października roku poprzedzającego  

rok, dla którego jest ustalana wysokość środków Funduszu Pracy. 

 

Waga ustalona dla wskaźnika Wg : 0,02 

 

Wh -   wskaźnik ustala się według następującego wzoru: 

𝑊ℎ =
𝐼

∑ 𝐼21
𝑛=1

∗ 𝑤𝑎𝑔𝑎 

 gdzie I oznacza rangę określoną dla uzyskanego przedziału wskaźnika Wh. 

 

 Rangę ustala się na podstawie porównania przedziałów procentowych określających 

stosunek poziomu faktycznego wydatkowania kwot środków Funduszu Pracy przeznaczonych  

w danym powiecie na realizację projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu 

Społecznego, do kwot przyznanych dla danego powiatowego urzędu pracy, w ostatnim roku 

kalendarzowym dla którego możliwe jest określenie bilansu wydatkowania całorocznego. 

Przedziały dla 
wskaźnika Wh 

Ranga wskaźnika Wh 

Wh ≤ 97% I = 1 

97% < Wh ≤ 98% I = 2 

98% < Wh ≤ 99% I = 3 

99% < Wh < 100% I = 4 
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Wh = 100% I = 5 

 

Waga ustalona dla wskaźnika Wh : 0,1 

Wi -  wskaźnik ustala się według następującego wzoru: 

𝑊𝑖 =
𝐽

∑ 𝐽21
𝑛=1

∗ 𝑤𝑎𝑔𝑎 

 gdzie L oznacza rangę określoną dla uzyskanego przedziału wskaźnika Wi. 

 

 Rangę ustala się na podstawie porównania przedziałów procentowych odnoszących  

się do efektywności zatrudnieniowej podstawowych form aktywizacji zawodowej, osiągniętej 

przez dany powiatowy urząd pracy
1
 w ostatnim roku kalendarzowym, dla którego możliwe jest 

określenie efektywności całorocznej. 

 

Przedziały dla 
wskaźnika Wi 

Ranga wskaźnika Wi 

Wi ≤ 50% J = 1 

50% < Wi ≤ 60% J = 2 

60% < Wi ≤ 70% J = 3 

70% < Wi ≤ 80% J = 4 

Wi > 80% J = 5 

 

Waga ustalona dla wskaźnika Wi : 0,2 

 

Wj -  wskaźnik ustala się według następującego wzoru: 

𝑊𝑗 =
𝐾

∑ 𝐾21
𝑛=1

∗ 𝑤𝑎𝑔𝑎 

 gdzie K oznacza rangę określoną dla uzyskanego przedziału wskaźnika Wh. 

 

 Przedziały dla wskaźnika Wj ustala się według następującego wzoru: 

𝑝𝑟𝑧𝑒𝑑𝑧𝑖𝑎ł𝑦 𝑑𝑙𝑎 𝑤𝑠𝑘𝑎ź𝑛𝑖𝑘𝑎 𝑊𝑗 =
𝐿

𝑀
 

gdzie znaczenie poszczególnych symboli jest następujące: 

L - średnia miesięczna liczba osób bezrobotnych wyłączonych z ewidencji z powodu 

podjęcia pracy niesubsydiowanej w danym powiecie w okresie 12 miesięcy 

poprzedzających dzień 1 października roku poprzedzającego rok, dla którego  

jest ustalana wysokość środków Funduszu Pracy; 

 

                                                 
1
 - na podstawie informacji opublikowanej przez Ministra właściwego do spraw pracy (art. 4 ust. 11 pkt. 2 ppkt. b ustawy  

o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2013 r., poz. 674 z późn. zm.) 
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M - średnia miesięczna liczba osób bezrobotnych wyłączonych z ewidencji z powodu 

podjęcia pracy w danym powiecie w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień  

1 października roku poprzedzającego rok, dla którego jest ustalana wysokość 

środków Funduszu Pracy. 

Przedziały dla 
wskaźnika Wj 

Ranga wskaźnika Wj 

Wj ≤ 75% K = 1 

75% < Wj ≤ 80% K = 2 

80% < Wj ≤ 85% K = 3 

85% < Wj ≤ 90% K = 4 

Wj > 90% K = 5 

 

Waga ustalona dla wskaźnika Wj : 0,4 

 

Wk -  wskaźnik ustala się według następującego wzoru: 

𝑊𝑘 =
𝑁

∑ 𝑁21
𝑛=1

∗ 𝑤𝑎𝑔𝑎 

 gdzie N oznacza rangę określoną dla uzyskanego przedziału wskaźnika Wk. 

 

 Przedziały dla wskaźnika Wh ustala się według następującego wzoru: 

𝑝𝑟𝑧𝑒𝑑𝑧𝑖𝑎ł𝑦 𝑑𝑙𝑎 𝑤𝑠𝑘𝑎ź𝑛𝑖𝑘𝑎 𝑊𝑘 =
𝑂

𝑃
 

gdzie znaczenie poszczególnych symboli jest następujące: 

O - średnia miesięczna liczba osób długotrwale bezrobotnych, według stanu na koniec 

miesiąca, zarejestrowanych w danym powiecie w okresie 12 miesięcy 

poprzedzających dzień 1 października roku poprzedzającego rok, dla którego  

jest ustalana wysokość środków Funduszu Pracy; 

P - średnia miesięczna liczba osób długotrwale bezrobotnych, według stanu na koniec 

miesiąca, zarejestrowanych w danym powiecie w okresie 12 miesięcy 

poprzedzających dzień 1 października roku poprzedzającego okres wskazany  

w zmiennej O. 

Przedziały dla 
wskaźnika Wk 

Ranga wskaźnika Wk 

Wk > 5% N = 1 

5% ≥ Wk > 0% N = 2 

0% ≥ Wk < -5% N = 3 

-5% ≤ Wk ≤ -10% N = 4 

Wk > -10% N = 5 
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Waga ustalona dla wskaźnika Wk : 0,3 

Kryteria podziału środków na finansowanie innych fakultatywnych zadań 

 

 

Podział środków Funduszu Pracy na finansowanie przez samorządy powiatowe innych  

fakultatywnych zadań, wymienionych w art. 108 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2013 r., poz. 674 z późn. zm.), uwzględniać będzie 

następujące kryteria: 

 

1. Liczba osób bezrobotnych. 

2. Liczba osób posiadających prawo do zasiłku. 

 

Procedura obliczeń: 

 

I. Ustalenie wskaźnika niezbędnego do wyliczenia kwoty środków na finansowanie innych 

fakultatywnych zadań realizowanych przez samorządy powiatowe: 

 

Wskaźnik = (Lbp + Lzp) / (Lbw + Lzw) 

 

gdzie znaczenie poszczególnych symboli jest następujące: 

 

Lbp -  średnia miesięczna liczba osób bezrobotnych, według stanu na koniec miesiąca, 

zarejestrowanych w danym powiecie w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień  

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

Funduszu Pracy. 

 

Lzp -  średnia miesięczna liczba osób pobierających zasiłek dla bezrobotnych, według stanu  

na koniec miesiąca, zarejestrowanych w danym powiecie w okresie 12 miesięcy 

poprzedzających dzień 1 października roku poprzedzającego rok, dla którego jest ustalana 

wysokość środków Funduszu Pracy. 

 

Lbw -  średnia miesięczna liczba osób bezrobotnych, według stanu na koniec miesiąca, 

zarejestrowanych w całym województwie w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień  

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

Funduszu Pracy. 

 

Lzw -  średnia miesięczna liczba osób pobierających zasiłek dla bezrobotnych, według stanu  

na koniec miesiąca, zarejestrowanych w całym województwie w okresie 12 miesięcy 

poprzedzających dzień 1 października roku poprzedzającego rok, dla którego jest ustalana 

wysokość środków Funduszu Pracy. 
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II. Ustalenie kwoty przypadającej na dany powiat, poprzez pomnożenie otrzymanego 

wskaźnika oraz kwoty środków Funduszu Pracy przyznanych dla województwa  

z przeznaczeniem na sfinansowanie innych fakultatywnych zadań realizowanych przez 

samorządy powiatowe. 


