
Załącznik 1 

 
 

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, 

przyjęto następujące kryteria ustalania kwot Funduszu Pracy na realizację zadań przez samorządy 

powiatowe, określonych w art. 108 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia  

i instytucjach rynku pracy (Dz. U. 2004 nr 99 poz. 1001): 

 

1. Liczba bezrobotnych. 

2. Stopa bezrobocia. 

3. Udział osób bezrobotnych do 25 roku życia w ogólnej liczbie bezrobotnych z danego powiatu. 

4. Udział osób bezrobotnych powyżej 45 roku życia w ogólnej liczbie bezrobotnych  

z danego powiatu. 

5. Udział bezrobotnych kobiet w ogólnej liczbie bezrobotnych z danego powiatu. 

6. Udział bezrobotnych z terenów wiejskich w ogólnej liczbie bezrobotnych z danego powiatu. 

7. Udział długotrwale bezrobotnych w ogólnej liczbie bezrobotnych z danego powiatu. 

8. Wskaźnik podjęcia pracy / odpływ. 

9. Procentowy udział środków wydatkowanych w ramach Funduszu Pracy. 

10. Procentowy udział środków wydatkowanych w ramach PO KL. 

 
 

Powyższe zmienne będą podstawą do wyliczenia kwot Funduszu Pracy dla poszczególnych 

powiatów. 

 

 

 
 
 



   

Procedura obliczeń: 
 

I. Ustalenie zagregowanego wskaźnika Wz będącego sumą wskaźników opisujących 

najważniejsze cechy lokalnego rynku pracy: 
  

Wz = Wa + Wb + Wc + Wd + We + Wf + Wg + Wh + Wi 

 

gdzie znaczenie poszczególnych symboli jest następujące: 

 

Wa –  współczynnik korygujący uwzględniający stopę bezrobocia w danym powiecie wg  stanu na 

dzień 30 września roku poprzedzającego, pomnożony przez przypisaną dla niego wagę. 

   

Waga ustalona dla wskaźnika Wa : 1 

 

Wb -  współczynnik korygujący uwzględniający udział osób bezrobotnych do 25 roku życia  

w stosunku do liczby zarejestrowanych bezrobotnych w danym powiecie wg danych 

średniorocznych, pomnożony przez przypisaną dla niego wagę. 

 

Waga ustalona dla wskaźnika Wb : 10 

  

Wc -  współczynnik korygujący uwzględniający udział osób po 45 roku życia w stosunku do liczby 

zarejestrowanych bezrobotnych w danym powiecie wg danych średniorocznych, pomnożony 

przez przypisaną dla niego wagę. 

 

Waga ustalona dla wskaźnika Wc : 15 
 

Wd -  współczynnik korygujący uwzględniający udział bezrobotnych kobiet w stosunku do liczby 

zarejestrowanych bezrobotnych w danym powiecie wg danych średniorocznych, pomnożony 

przez przypisaną dla niego wagę. 

 

Waga ustalona dla wskaźnika Wd : 10 

 

We -  współczynnik korygujący uwzględniający udział bezrobotnych z terenów wiejskich  

w stosunku do liczby zarejestrowanych bezrobotnych w danym powiecie wg danych 

średniorocznych, pomnożony przez przypisaną dla niego wagę. 

 

Waga ustalona dla wskaźnika We : 20 

 

 



   

Wf -  współczynnik korygujący uwzględniający udział bezrobotnych długotrwale  

w stosunku do liczby zarejestrowanych bezrobotnych w danym powiecie wg danych 

średniorocznych, pomnożony przez przypisaną dla niego wagę. 

 

Waga ustalona dla wskaźnika Wf : 10 

 

Wg -  współczynnik korygujący ustalony jako iloraz osób bezrobotnych, które podjęły zatrudnienie  

w roku poprzedzającym dokonanie podziału do liczby wyrejestrowanych bezrobotnych 

(odpływ) w ww. okresie, pomnożony przez przypisaną dla niego wagę. 

` 

Waga ustalona dla wskaźnika Wg : 10 

 

Wh -  współczynnik korygujący uwzględniający wydatkowanie środków w ramach PO KL  

w poprzednim roku kalendarzowym. 

 

 

 

Przedziały dla 
 współczynnika Wh 

Wielkość współczynnika  
Wh 

 Wh < 80% Wh = 1 

80% < Wh < 85% Wh = 2 

85% < Wh < 90% Wh = 3 

90% < Wh < 95% Wh = 4 

95% < Wh ≤ 100% Wh = 5 

 

 

Wi -  współczynnik korygujący uwzględniający wydatkowanie środków w ramach Funduszu Pracy  

w poprzednim roku kalendarzowym. 

 

Przedziały dla 
 współczynnika Wi 

Wielkość współczynnika  
Wi 

 Wi < 90% Wi = 1 

90% < Wi < 92% Wi = 2 

92% < Wi < 95% Wi = 3 

95% < Wi < 98% Wi = 4 

98% < Wi ≤ 100% Wi = 5 

 

 



   

 

II.  Ustalenie kalkulacyjnej liczby bezrobotnych w danym powiecie poprzez  pomnożenie 

liczby bezrobotnych wg danych średniorocznych, przez zagregowany wskaźnik Wz dla 

danego powiatu.  
 

III. Ustalenie kalkulacyjnej liczby zarejestrowanych bezrobotnych w województwie poprzez 

zsumowanie liczby kalkulacyjnych bezrobotnych we wszystkich powiatach województwa. 
 

IV. Ustalenie jednostkowej kwoty środków przypadającej na kalkulacyjnego bezrobotnego – 

kwota środków finansowych z Funduszu Pracy przyznana dla województwa pomniejszona 

o kwotę rezerwy Samorządu Województwa, podzielona przez otrzymaną kalkulacyjną 

ilość bezrobotnych zarejestrowanych w województwie. 
  

V.  Ustalenie kwoty środków przypadającej na dany powiat, poprzez pomnożenie 

jednostkowej kwoty środków przypadających na kalkulacyjnego bezrobotnego oraz ilości 

kalkulacyjnych bezrobotnych w danym powiecie.  
 

 



   

Kryteria podziału środków na finansowanie innych fakultatywnych zadań 
 

 
Podział środków Funduszu Pracy na finansowanie przez samorządy powiatowe zadań 

pozostałych, wymienionych w art. 108 ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 

z dnia 20 kwietnia 2004 r., 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 -  liczba zarejestrowanych osób bezrobotnych w danym powiecie, wg stanu na dzień 31 grudnia 

roku poprzedzającego obliczenia. 

 
Lzp -  liczba osób pobierających zasiłek dla bezrobotnych w danym powiecie, wg stanu na dzień 31 

grudnia roku poprzedzającego obliczenia. 

 

Lbw -  liczba zarejestrowanych osób bezrobotnych w całym województwie, wg stanu na dzień 31 

grudnia roku poprzedzającego obliczenia. 

 

Lzw -  liczba osób pobierających zasiłek dla bezrobotnych w całym województwie, wg stanu na dzień 

31 grudnia roku poprzedzającego obliczenia. 

 
 
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. 


