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Kryteria
podziału środków Funduszu Pracy
dla samorządów powiatowych województwa warmińsko – mazurskiego
na finansowanie zadań fakultatywnych
związanych z obsługą bezrobocia
Kryteria dotyczą finansowania zadań fakultatywnych związanych z obsługą bezrobocia określonych w art. 108
ust.1, pkt. 1, 2, 6, 27, 30, 34, 36 -38 i 43 oraz art.109 ust. 8 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U.Nr.99 poz.1001, z późn. zm.), tj. na finansowanie między innymi:
• Kosztów badań lekarskich, psychologicznych i specjalistycznych.
• Kosztów związanych z organizowaniem partnerstwa lokalnego, obejmujących koszty organizacji przez
organy zatrudnienia spotkań i konferencji z udziałem przedstawicieli instytucji partnerstwa lokalnego oraz
instytucji realizujących inicjatywy partnerów rynku pracy.
• Kosztów szkolenia oraz przejazdu członków rad zatrudnienia.
• Refundacji dodatków do wynagrodzeń.
• Opracowywania, wydawania i rozpowszechniania informacji o usługach organów zatrudnienia oraz innych
partnerów rynku pracy, dla bezrobotnych i poszukujących pracy oraz pracodawców.
• Opracowywania, wydawania i rozpowszechniania informacji zawodowych oraz wyposaŜenia dla
poradnictwa zawodowego przez publiczne słuŜby zatrudnienia.
• Kosztów wezwań, zawiadomień, zakupu lub druku kart rejestracyjnych i innych druków niezbędnych do
ustalania uprawnień do zasiłku i innych świadczeń z tytułu bezrobocia, przekazywania bezrobotnym
naleŜnych świadczeń pienięŜnych oraz kosztów komunikowania się z pracodawcami, bezrobotnymi,
poszukującymi pracy, organami rentowymi oraz urzędami skarbowymi.
• Badań, opracowywania programów, ekspertyz, analiz, wydawnictw i konkursów dotyczących rynku pracy.
• Kosztów wprowadzania, rozwijania i eksploatacji systemu informatycznego w publicznych słuŜbach
zatrudnienia.
• Kosztów opracowywania i rozpowszechniania przez publiczne słuŜby zatrudnienia materiałów
informacyjnych i szkoleniowych dotyczących nabywania umiejętności poszukiwania i uzyskiwania
zatrudnienia.
• Kosztów przeprowadzania audytu zewnętrznego projektów realizowanych w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego współfinansowanych ze środków Funduszu Pracy.
• Kosztów wyposaŜenia klubów pracy oraz prowadzenia w nich zajęć przez osoby nie będące pracownikami
urzędów pracy.
• Kosztów szkolenia kadr publicznych słuŜb zatrudnienia.
• Kosztów postępowania sądowego i egzekucyjnego w sprawach nienaleŜnie pobranych świadczeń
pienięŜnych i innych wypłat Funduszu Pracy.
Ustala się następujące kryteria podziału środków na finansowanie zadań fakultatywnych związanych z obsługą
bezrobocia:
1.
2.
3.
4.

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy w dniu 30 września,
Skalę napływu do bezrobocia w okresie 9 miesięcy poprzedzających dzień 1 października,
Skalę odpływu z bezrobocia w okresie 9 miesięcy poprzedzających dzień 1 października,
Liczbę bezrobotnych z prawem do zasiłku, zarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy w dniu 30
września.

Współczynniki wagowe poszczególnych kryteriów określa corocznie Zarząd Województwa na podstawie oceny
sytuacji na regionalnym rynku pracy.
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Algorytm podziału środków na zadania fakultatywne związane z obsługą bezrobocia.

1. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy w dniu 30. IX.

OK 1 =

P x 100
------------SP

x WG1

gdzie:
OK 1 – ocena problemu „1”
P
SP
WG1

- liczba bezrobotnych, zarejestrowanych na dzień 30 września w powiatowym
urzędzie pracy,
- liczba bezrobotnych, zarejestrowanych na dzień 30 września we wszystkich
urzędach pracy,
- współczynnik wagowy określający istotność problemu „1”.

2. Napływ do bezrobocia

OK 2 =

N x 100
------------SN

x WG2

gdzie:
OK 2 – ocena problemu „2”
N

- napływy do bezrobocia w powiatowym urzędzie pracy od 1 stycznia do 30 września

SN

- napływ do bezrobocia we wszystkich urzędach pracy od 1 stycznia do 30 września

WG2

- współczynnik wagowy określający istotność problemu „2”.

3. Odpływ z bezrobocia

OK 3 =

O x 100
------------SO

x WG3

gdzie:
OK 3 – ocena problemu „3”
N
SN
WG3

- odpływ z bezrobocia w powiatowym urzędzie pracy w okresie 9 miesięcy, tj. od
1 stycznia do 30 września,
- odpływ z bezrobocia we wszystkich urzędach pracy w okresie 9 miesięcy, tj. od
1 stycznia do 30 września,
- współczynnik wagowy określający istotność problemu „3”.

4. Liczba uprawnionych do zasiłku z tytułu bezrobocia, zarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy
w dniu 30 września.

OK 4 =
gdzie:
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Z x 100
------------SZ

x WG4

OK 4 – ocena problemu „4”
Z
SZ
WG4

- liczba bezrobotnych posiadających prawo do zasiłku, zarejestrowanych na dzień
30 września w powiatowym urzędzie pracy
- liczba bezrobotnych posiadających prawo do zasiłku, zarejestrowanych na dzień
30 września we wszystkich powiatowych urzędach pracy,
- współczynnik wagowy określający istotność problemu „4”.

5. Udział powiatowego urzędu pracy w ogólnej kwocie Funduszu Pracy
Upf = (OK1 + OK2 + OK3 + OK4)
gdzie:
Upf
- procentowy udział powiatowego urzędu pracy w kwocie Funduszu Pracy przekazanej przez MPiPS
Samorządowi Województwa na finansowanie przez samorządy powiatowe zadań fakultatywnych, dotyczących
rynku pracy

6. Kwota Funduszu Pracy dla powiatowego urzędu pracy
Fpf = Kf x Upf
gdzie:
Fpf
Kf
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- kwota Funduszu Pracy na zadania fakultatywne dla powiatowego urzędu pracy
- kwota środków Funduszu Pracy przydzielona przez MPiPS na finansowanie zadań
fakultatywnych przez samorządy powiatów.

