
UCHWAŁA Nr XXXVIII/932/17 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 27 listopada 2017 r. 

 

w sprawie kryteriów ustalania dla samorządów powiatowych kwot środków Funduszu 

Pracy na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków 

bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz finansowanie innych fakultatywnych zadań 

 

Na podstawie art. 109 ust. 8, w związku z art. 8 ust. 1 pkt 2, ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r.  

o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 1065, ze zm.) oraz 

§ 2 ust. 1 pkt 1 i 2, w związku z § 3 ust. 3, Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia  

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

finansowanie zadań w województwie (Dz. U. 2014 r. poz. 1294), Sejmik Województwa 

Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

Określa się kryteria ustalania dla samorządów powiatowych kwot środków Funduszu Pracy 

na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia  

i aktywizacji zawodowej oraz finansowanie innych fakultatywnych zadań, w brzmieniu 

określonym w załączniku do niniejszej uchwały. 

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego. 

 

§ 3 

Traci moc uchwała Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Nr LI/984/14 z dnia  

27 października 2014 r. w sprawie kryteriów ustalania dla samorządów powiatowych kwot 

środków Funduszu Pracy na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, 

łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz finansowanie innych 

fakultatywnych zadań.  

 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

  



UZASADNIENIE 

DO UCHWAŁY Nr XXXVIII/932/17 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 27 listopada 2017 r. 

 

Zgodnie z art. 109 ust. 8 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy  

(t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 1065, ze zm.) kwoty środków Funduszu Pracy na finansowanie 

programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji 

zawodowej oraz innych fakultatywnych zadań realizowanych przez powiaty są ustalane przez 

zarząd województwa, według kryteriów określonych przez sejmik województwa, w ramach 

kwoty, jaka może być wydatkowana w roku budżetowym na realizację programów na rzecz 

promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych 

fakultatywnych zadań, ustalonej przez ministra właściwego do spraw pracy według 

algorytmu. Określając kryteria, sejmik województwa powinien wziąć pod uwagę  

w szczególności: 

1. liczbę bezrobotnych, 

2. stopę bezrobocia, 

3. strukturę bezrobocia, 

4. kwoty środków Funduszu Pracy przeznaczone w powiecie na realizację projektów 

współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, 

5. efektywność działań urzędów pracy na rzecz aktywizacji bezrobotnych. 

Ważną rolę w warunkach przydziału środków z Funduszu Pracy ma wyłączenie osób 

bezrobotnych z ewidencji powiatowych urzędów pracy.  

Zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 2 powołanej ustawy do zadań samorządu województwa  

w zakresie polityki rynku pracy należy podział posiadanych środków Funduszu Pracy,  

z uwzględnieniem kierunków i priorytetów, określonych w regionalnym planie działań na 

rzecz zatrudnienia, na działania na rzecz promocji zatrudnienia, rozwoju zasobów ludzkich  

i aktywizacji bezrobotnych.  

Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia  

2014 r. w sprawie algorytmu ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań  

w województwie (Dz. U. 2014 r. poz. 1294) kwoty środków Funduszu Pracy, jakie mogą być 

wydatkowane w danym roku budżetowym na finansowanie zadań w województwie 

realizowanych przez samorządy powiatów, w zakresie nieprzewidzianym do realizacji  

i finansowania przez ministra, samorządy województw, wojewodów i Ochotnicze Hufce 

Pracy, ustala się dla finansowania programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia 

skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych fakultatywnych zadań.  



Zgodnie z § 3 ust. 3 powołanego Rozporządzenia w sprawie algorytmu ustalania kwot 

środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań w województwie, kwota środków będących 

w dyspozycji samorządu województwa z przeznaczeniem na realizację projektów 

współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego pomniejsza kwotę środków 

Funduszu Pracy na finansowanie w województwie programów na rzecz promocji 

zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, która jest dzielona 

pomiędzy samorządy powiatów na zasadach określonych w art. 109 ust. 8 wyżej cytowanej 

ustawy.  

Podjęcie niniejszej uchwały jest wynikiem reakcji władz samorządowych na bieżące 

uwarunkowania społeczno-gospodarcze regionalnego rynku pracy, w szczególności związane 

z sytuacją osób długotrwale bezrobotnych oraz bezrobotnych osób z niepełnosprawnością  

i bezrobotnych w wieku 50+.  
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