
 
                                                                         Załącznik  do Uchwały NR LVIII/1110/14 

         Sejmiku  Województwa Podkarpackiego  
      z dnia 27 października 2014 r. 

 
  
      

 
KRYTERIA 

USTALANIA KWOT 
ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY 

 
dla samorządów powiatowych województwa podkarpackiego  

na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków 
bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych zadań fakultatywnych 

 
Opracowane na podstawie art. 8 ust.1 pkt 2 i art. 109 ust. 8  

ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 
(t.j.: Dz. U. z 2013 roku,  poz.674 z późn. zm.) 

 
 
 
Rozdział I.  Ustalenia ogólne. 
 
1. Niniejsze kryteria mają na celu określenie kwot środków Funduszu Pracy (FP) dla 

samorządów powiatowych w ramach kwot ustalonych dla województwa podkarpackiego 
przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej na podstawie art. 109 ust. 1 ustawy o promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 

2. Z kwot środków Funduszu Pracy ustalonych zgodnie z niniejszymi kryteriami mogą być 
finansowane: 

1) programy na rzecz promocji zatrudnienia i łagodzenia skutków bezrobocia  
i aktywizacji zawodowej; 

2) inne fakultatywne zadania, 

       - w zakresie określonym Rozporządzeniem Rady Ministrów wydanym na podstawie       
art. 109 ust. 11 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 

3. Niniejsze kryteria wraz z pisemną informacją o kwotach ustalonych na ich podstawie dla 
samorządów powiatowych województwa podkarpackiego Marszałek Województwa  
Podkarpackiego przekazuje Ministrowi Pracy i Polityki Społecznej. 

 
Rozdział II.  Ustalenia szczegółowe. 
 
1. Kryteria ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie programów na 

rzecz promocji zatrudnienia i łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji 
zawodowej. 

 
 



Kryterium Nr I:   Liczba bezrobotnych. 
 
Kryterium Liczba bezrobotnych otrzymuje 25 punktów kwalifikacyjnych. 
 
Kwota środków Funduszu Pracy przysługująca powiatowi z uwzględnieniem kryterium 
Liczby bezrobotnych wynosi: 
 

KI  =
w

p

L

L
x0,25x wS  

 
gdzie znaczenie poszczególnych symboli jest następujące: 
 
KI  -    Kwota środków FP dla powiatu wg liczby bezrobotnych, 
 
LP -   Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w powiecie wg  stanu na  dzień 31 sierpnia 

roku poprzedniego, 
 
LW -  Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w województwie wg stanu na dzień           

31 sierpnia roku poprzedniego, 
 
SW - Wysokość środków FP dla wszystkich powiatów województwa na finansowanie         
            programów na rzecz promocji zatrudnienia i łagodzenia skutków bezrobocia  
            i aktywizacji  zawodowej. 
 
 
Kryterium Nr II:  Stopa bezrobocia. 
 
Kryterium Stopy bezrobocia otrzymuje 5 punktów kwalifikacyjnych.  
 
Kwota środków Funduszu Pracy przysługująca powiatowi z uwzględnieniem kryterium Stopy 
bezrobocia wynosi: 
 

KII= 
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gdzie znaczenie poszczególnych symboli jest następujące: 
 
KII  -  Kwota środków FP dla powiatu wg stopy bezrobocia,  
 
BP -    Stopa bezrobocia w powiecie wg stanu na dzień  31 sierpnia roku poprzedniego, 
 
1-21 B - Suma stopy bezrobocia we wszystkich powiatach województwa wg stanu na dzień 31 

sierpnia roku poprzedniego, 
 
SW - Wysokość środków FP dla wszystkich powiatów województwa na finansowanie 
           programów na rzecz  promocji zatrudnienia i łagodzenia skutków bezrobocia  
           i aktywizacji zawodowej. 
 
 



Kryterium Nr III:  Struktura bezrobocia.   
 
Kryterium Struktury bezrobocia otrzymuje łącznie 60 punktów kwalifikacyjnych. Stanowią 
one sumę uzyskaną z wyodrębnionych 4 kategorii bezrobotnych:  
 

1) bezrobotnych do 25 roku życia zarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy wg 
stanu na dzień 31 sierpnia roku poprzedniego, otrzymuje 15 punktów 
kwalifikacyjnych, 

2) bezrobotnych długotrwale zarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy wg stanu 
na dzień 31 sierpnia roku poprzedniego, otrzymuje 15 punktów kwalifikacyjnych, 

3) bezrobotnych powyżej 50 roku życia zarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy 
wg stanu na dzień 31 sierpnia roku poprzedniego, otrzymuje 15 punktów 
kwalifikacyjnych, 

4) bezrobotnych zamieszkałych na wsi zarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy 
wg stanu na dzień 31 sierpnia roku poprzedniego otrzymuje, 15 punktów 
kwalifikacyjnych. 

 
Kwota środków Funduszu Pracy przysługująca powiatowi z uwzględnieniem kryterium 
Struktury bezrobocia wynosi: 
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gdzie znaczenie poszczególnych symboli jest następujące: 
 
KIII -  Kwota środków FP dla powiatu wg udziału osób będących w szczególnej sytuacji na 
           rynku pracy w ogólnej liczbie bezrobotnych,  
 
MP -   Liczba bezrobotnych do 25 roku życia zarejestrowanych w powiecie wg stanu na dzień   
            31 sierpnia roku poprzedniego, 
 
MW - Liczba bezrobotnych do 25 roku życia zarejestrowanych w województwie wg stanu  
             na dzień 31 sierpnia roku poprzedniego, 
 
DP - Liczba bezrobotnych długotrwale zarejestrowanych w powiecie wg stanu na dzień   
           31 sierpnia roku poprzedniego, 
 
DW  -  Liczba bezrobotnych długotrwale zarejestrowanych w województwie wg stanu na dzień 
          31 sierpnia roku poprzedniego, 
 
EP -  Liczba bezrobotnych powyżej 50 roku życia zarejestrowanych w powiecie wg stanu na  
          dzień 31  sierpnia roku poprzedniego, 
 
EW  - Liczba  bezrobotnych powyżej 50 roku życia zarejestrowanych w województwie wg  
           stanu na dzień 31 sierpnia roku poprzedniego, 
 
CP -    Liczba bezrobotnych zamieszkałych na wsi zarejestrowanych w powiecie wg stanu na   
          dzień 31 sierpnia roku poprzedniego, 
 



CW   - Liczba bezrobotnych bez kwalifikacji zarejestrowanych w województwie wg stanu na  
          dzień 31 sierpnia roku poprzedniego, 
 
SW - Wysokość środków FP dla wszystkich powiatów województwa na finansowanie 
           programów na rzecz promocji zatrudnienia i łagodzenia skutków bezrobocia  
           i aktywizacji zawodowej. 
 
 
Kryterium Nr IV:  Kwoty środków Funduszu Pracy przeznaczone w powiecie na realizację  
projektów współfinansowanych ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 
 
Kryterium Kwoty środków Funduszu Pracy przeznaczone w powiecie na realizację 
projektów współfinansowanych ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
otrzymuje 10 punktów kwalifikacyjnych. 
 
Kwota środków Funduszu Pracy przysługująca powiatowi z uwzględnieniem tego kryterium 
wynosi: 
 

KIV =
 211 F

Fp  x0,1x wS  
 
 
gdzie znaczenie poszczególnych symboli jest następujące: 
 
KIV  -  Kwota środków FP dla powiatu według stopnia zaangażowania środków FP na  
               realizację projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, 
 
FP - Suma środków Funduszu Pracy zaangażowanych na realizację projektów  
              współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w powiecie w roku   
              poprzednim.  
 
1-21F - Suma środków zaangażowanych na realizację projektów współfinansowanych    

z Europejskiego Funduszu Społecznego  we wszystkich powiatach województwa   
w poprzednim  roku, 

 
 

SW - Wysokość środków FP dla wszystkich powiatów województwa na finansowanie 
           programów na rzecz promocji zatrudnienia i łagodzenia skutków bezrobocia  
           i aktywizacji zawodowej. 

Łączna liczba punktów w ramach powyższych Kryteriów wynosi 100 punktów. 
2. Sposób obliczania wysokości kwot na poszczególne powiaty wg kryteriów   

określonych w pkt 1. 
  
Wysokość środków na realizację zadań określonych w Rozdziale I pkt 2 niniejszych 
Kryteriów ustalana jest dla samorządów powiatowych według następującego wzoru: 
 
SP = IK + IIK + IIIK + IVK  
 



gdzie znaczenie symboli jest następujące: 
 
SP - Łączna kwota środków Funduszu Pracy dla powiatu na realizację zadań określonych      

w Rozdziale I pkt 2 niniejszych Kryteriów, 
 
KI, II, III, IV  - Kwota środków FP dla powiatu wg ustalonych Kryteriów. 
 
 
3. Kryteria ustalania dla samorządów powiatowych kwot środków Funduszu Pracy na 

finansowanie innych fakultatywnych zadań. 
 
Kryterium podstawowe: Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w powiatowych urzędach 
pracy województwa wg stanu na dzień 31 sierpnia roku poprzedniego. 
 
 
4. Sposób obliczania wysokości kwot na poszczególne powiaty na finansowanie innych 

fakultatywnych zadań wg kryterium określonego w pkt 3. 
 
Wysokość środków na realizację zadań określonych w Rozdziale I pkt 3 niniejszych 
Kryteriów ustalana jest dla samorządów powiatowych wg następującego wzoru: 
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gdzie znaczenie symboli jest następujące: 
 
KP   -  Kwota środków dla samorządu powiatu na finansowanie innych fakultatywnych zadań, 
 
KW   -  Kwota środków dla województwa na finansowanie przez samorządy powiatowe innych  
          fakultatywnych zadań, 
 
LP - Liczba zarejestrowanych w powiecie bezrobotnych wg stanu na dzień 31 sierpnia  
          roku poprzedniego,  
 
LW -   Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w województwie wg stanu na dzień 31 sierpnia 

roku poprzedniego. 
 
 
 
Rozdział III.  Ustalenia końcowe. 
 
1. W niniejszych kryteriach przyjmuje się dane i wskaźniki łączne dla powiatów grodzkich   

i ziemskich: Krosno, Przemyśl, Rzeszów i Tarnobrzeg ze względu na obsługę 
bezrobotnych w tych powiatach przez jeden Powiatowy Urząd Pracy. 

 
2. W przypadku przekazania w ciągu roku dodatkowych środków na realizację zadań 

określonych w rozdziale I pkt 2 niniejszych Kryteriów dla województwa podkarpackiego, 



podział tych środków dla samorządów powiatowych dokonywany będzie wg zawartych 
w nich ustaleń. 

 
3. Kryteria niniejsze obowiązują od dnia zatwierdzenia ich przez Sejmik Województwa 

Podkarpackiego.  
 


