
UZASADNIENIE 
 
 

Zmiana kryteriów ustalania kwot środków Funduszu Pracy wynika ze zmian 
przepisów prawnych w tym zakresie, a mianowicie wejściem w życie nowelizacji 
ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz  Rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 25 sierpnia  2014 r. w sprawie algorytmu ustalania kwot środków 
Funduszu Pracy na finansowanie zadań w województwie, ( Dz. U. z 26 września 
2014 r. poz. 10294),  w którym to określono dzień 31 sierpnia roku poprzedniego, 
jako podstawę do wyliczenia danych do poszczególnych kryteriów. Po konsultacji  
z Przewodniczącą Konwentu Dyrektorów Powiatowych Urzędów Pracy województwa 
podkarpackiego Panią Reginą Chrzanowską określając kryteria ustalania kwot 
środków Funduszu Pracy dla samorządów powiatowych zgodnie z art. 109 ust. 8 
ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 
wzięto pod  uwagę: 

1. Liczbę bezrobotnych według stanu na 31 sierpnia 2014 roku. – której 
przypisano 25 punktów kwalifikacyjnych. 

2. Stopę bezrobocia według stanu na 31 sierpnia 2014 roku. – której 
przypisano 5 punktów kwalifikacyjnych. 

3. Strukturę bezrobotnych  według stanu na dzień 31 sierpnia  2014 r., spośród  
której wyodrębniono: 
-    bezrobotnych do 25 roku życia - którym przypisano 15 punktów 
kwalifikacyjnych 
- bezrobotnych powyżej 50 roku życia - którym przypisano 15 punktów         
     kwalifikacyjnych, 
-   bezrobotnych długotrwale - którym przypisano 15 punktów 
kwalifikacyjnych, 
- bezrobotnych zamieszkałych na wsi - którym przypisano 15 punktów  
    kwalifikacyjnych. 

4. Kwoty środków  Funduszu Pracy przeznaczone w powiecie na realizację  
projektów  współfinansowanych ze Środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego- którym   przypisano 10 punktów kwalifikacyjnych. 

 
Natomiast określając podział środków na zadania fakultatywne zgodnie  

z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia  lipca 2014 r. w sprawie 
algorytmu ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań  
w województwie wzięto pod uwagę liczbę bezrobotnych na dzień 31 sierpnia  2014 
roku w poszczególnych powiatowych urzędach pracy. 

 

W dniu 15 października  2014 roku Wojewódzka Rada Zatrudnienia dla 
Województwa Podkarpackiego uchwałą Nr IV/96/2014  pozytywnie zaopiniowała 
przedłożony projekt kryteriów 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. 


