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1236 
USTAWA 

z dnia 3 grudnia 1999 r. 

o zmianie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym. 

Art. 1. W ustawie z dnia 6 lutego 1997 r. o po- łecznych i Kasy Rolniczego Ubezpie-
wszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (Dz. U. Nr 28, czenia Społecznego, 
poz. 153 i Nr 75, poz. 486, z 1998 ~. Nr 117, poz. 756, 6) informację Zakładu Ubezpieczeń 
Nr 137, poz. 887, Nr 144, poz. 929 I Nr 162, poz. 1116 Społecznych i Kasy Rolniczego Ubez-
oraz z 1999 r. Nr 45, poz. 439,. Nr 49, poz. 483, Nr 63, pieczenia Społecznego o łącznej kwo-
poz. 700, Nr .70,. poz. 77? I Nr ?2,. p.oz. 802) po cie składek przekazanych w 1999 r. 
art. 169h dodaje Się art. 1691 w brzmieniu. Kasie Chorych, 

"Art. 169i. 1. W 2.000 r: Kasi~ Ch<:>rych n~ jej wn,iosek 7) podpisy członków zarządu Kasy Cho-
udZiela Się pozyczkl z budzetu panstwa rych 
zgodnie z zasadami określonymi ' 
w ust. 2-11. 8) uchwałę rady Kasy Chorych w spra-

2. Pożyczka może być udzielona do wysoko
ści kwoty stanowiącej różnicę między uję
tą w planie finansowym na 1999 r. kwotą 
przychodów ze składek na ubezpieczenie 
zdrowotne, z uwzględnieniem wyrówna
nia, o którym mowa wart. 135, a kwotą 
przychodów zrealizowanych z tego tytułu 
za ten rok na dzień 31 grudnia 1999 r. 

3. Pożyczka jest udzielana na okres nie 
dłuższy niż 5 lat. 

4. Łączna kwota pożyczek udzielonych 
wszystkim Kasom Chorych nie może 
przekroczyć 1 000000 tys. zł. 

5. Kasa Chorych składa wniosek o udziele
nie pożyczki do Urzędu Nadzoru Ubez
pieczeń Zdrowotnych, nie póżniej niż do 
dnia 31 stycznia 2000 r. 

6. Wniosek, o którym mowa w ust. 5, za
wiera: 
1) oznaczenie Kasy Chorych, 

2) datę sporządzenia wniosku, 

3) wysokość wnioskowanej kwoty po
życzki, 

4) propozycję sposobu zwrotu pożyczki, 

5) informację Kasy Chorych o łącznej 
kwocie składek przekazanych 
w 1999 r. z Zakładu Ubezpieczeń Spo-

wie pożyczki z budżetu państwa. 

7. Jeżeli łączna kwota pożyczek, o które 
występują Kasy Chorych, przekracza 
kwotę, o której mowa w ust. 4, Urząd 
Nadzoru Ubezpieczeń Zdrowotnych 
zmniejsza kwoty poszczególnych poży
czek proporcjonalnie do wysokości 
kwot, o które wystąpiły Kasy Chorych. 

8. Urząd Nadzoru Ubezpieczeń Zdrowot
nych przekazuje wnioski Kas Chorych 
o udzielenie pożyczek ministrowi wła
ściwemu do spraw budżetu. 

9. Pożyczka jest udzielana Kasie Chorych 
nie później niż w terminie 14 dni od dnia 
przekazania wniosku przez Urząd Nad
zoru Ubezpieczeń Zdrowotnych. 

10. Umowa zawarta pomiędzy Kasą Chorych 
a ministrem właściwym do spraw budże
tu określa w szczególności oprocentowa
nie pożyczki i wysokość rat oraz termin 
zwrotu pożyczki, z uwzględnieniem moż
liwości wcześniejszego jej zwrotu. 

11. Kasy Chorych zwracają pożyczkę 
w pierwszej kolejności z przychodów, 
o których mowa w ust. 2, uzyskanych po 
dniu 31 grudnia 1999 r." 

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski 

1237 
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 14 grudnia 1999 r. 

w sprawie algorytmu przekazywania środków Funduszu Pracy samorządom wojewódzkim i powiatowym. 

Na podstawie art. 57a ust. 3 ustawy z dnia 14 grud
nia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobo
ciu (Dz. U. z 1997 r. Nr 25, poz. 128, Nr 28, poz. 153, 
Nr 41, poz. 255, Nr 63, poz. 403, Nr 93, poz. 569, Nr 107, 
poz. 692, Nr 121, poz. 770 i Nr 123, poz. 776, z 1998 r. 
Nr 66, poz. 431, Nr 106, poz. 668, Nr 108, poz. 684, 
Nr 137, poz. 887 i Nr 162, poz. 1112, 1118 i 1126 oraz 
z 1999 r. Nr 60, poz. 636) zarządza się, co następuje: 

§ 1. 1. Prezes Krajowego Urzędu Pracy przekazuje 
samorządom powiatowym środki Funduszu Pracy na 

realizowanie zadań określonych wart. 57 ust. 1 ustawy 
z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdzia
łaniu bezrobociu (Dz. U. z 1997 r. Nr 25, poz. 128, Nr 28, 
poz. 153, Nr 41, poz. 255, Nr 63, poz. 403, Nr 93, 
poz. 569, Nr 107, poz. 692, Nr 121, poz. 770 i Nr 123, 
poz. 776, z 1998 r. Nr 66, poz. 431, Nr 106, poz. 668, 
Nr 108, poz. 684, Nr 137, poz. 887 i Nr 162, poz. 1112, 
1118 i 1126 oraz z 1999 r. Nr 60, poz. 636), zwanej dalej 
"ustawą": 

1) w pkt 1,6,10,12,14 i 30 dotyczących finansowania 
zasiłków i innych obligatoryjnych świadczeń, 
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2) w pkt 2-5, 7, 8, 13, 26, 27, 29 i 30a dotyczących fi
nansowania programów na rzecz przeciwdziałania 
bezrobociu, 

3) w pkt 9, 11, 15, 16,25 oraz w pkt 17 w części doty
czącej finansowania eksploatacji systemu informa
tycznego w urzędach pracy, a także w pkt 18-20 
w zakresie dotyczącym i realizowanym przez po
wiatowe urzędy pracy. 

2. Prezes Krajowego Urzędu Pracy przekazuje sa
morządom wojewódzkim środki Funduszu Pracy na re
alizowanie zadań wymienionych wart. 57 ust. 1 usta
wy - w pkt 1,9, 11, 13, 16, 19 oraz w pkt 17 w części 
dotyczącej eksploatacji systemu informatycznego. 

§ 2. 1. Wielkość środków Funduszu Pracy dla samo
rządów powiatowych na realizację zadań wymienio
nych w § 1 ust. 1 ustala się według następującego wzo
ru algorytmu: 

Kp = Op+Ap+P p 

gdzie znaczenie poszczególnych symboli jest następu
jące: 

1) Kp - łączna kwota środków ustalona dla samorzą
du powiatowego na realizację zadań wymienio
nych w § 1 ust. 1, 

2) Op - kwota środków ustalona dla samorządu po
wiatowego na realizację zadań wymienionych 
w § 1 ust. 1 pkt 1, 

3) Ap - kwota środków ustalona dla samorządu po
wiatowego na realizację zadań wymienionych 
w § 1 ust. 1 pkt 2, 

4) P Po - kwota środków ustalona dla samorządu po
wiatowego na realizację zadań wymienionych 
w § 1 ust. 1 pkt 3. 

2. Wielkość środków Funduszu Pracy dla samorzą
dów powiatowych na realizację zadań wymienionych 
w § 1 ust. 1 pkt 1 jest równa kwocie środków niezbęd
nych na ich realizację. 

3. Wielkość środków Funduszu Pracy dla samorzą
dów powiatowych na realizację zadań wymienionych 
w § 1 ust. 1 pkt 2 ustala się, z zastrzeżeniem ust. 4, we
dług następującego wzoru algorytmu: 

LpxWaxWbxWcxWd 
Ap = P a X -"---=----'=--~-.;;:. 

Lk 
gdzie znaczenie poszczególnych symboli jest następu
jące: 

1 ) Pa - kwota środków przewidziana w planie Fundu
szu Pracy na realizację zadań, o których mowa 
w § 1 ust. 1 pkt 2, pomniejszona o kwotę środków 
pozostawionych do dyspozycji Prezesa Krajowego 
Urzędu Pracy, o której mowa w ust. 4, 

2) Lp - liczba zarejestrowanych bezrobotnych w po
wiecie, według stanu na dzień 30 czerwca roku po
przedniego, 

3) Wa - współczynnik korygujący uwzględniający 
wysokość stopy bezrobocia w powiecie, według 
stanu na dzień 30 czerwca roku poprzedniego, wy
noszący: 

a) 1,0 - dla powiatów, w których stopa bezrobocia 
nie przekraczała połowy przeciętnej stopy bezro
bocia w kraju, 

b) 1,2 - dla powiatów, w których stopa bezrobocia 
nie przekraczała przeciętnej stopy bezrobocia 
w kraju, 

c) 1,4 - dla powiatów, w których stopa bezrobocia 
nie przekraczała 1,5-krotnej przeciętnej stopy 
bezrobocia w kraju, 

d) 1,6 - dla powiatów, w których stopa bezrobocia 
nie przekraczała 2,0-krotnej przeciętnej stopy 
bezrobocia w kraju, 

e) 1,8 - dla powiatów, w których stopa bezrobocia 
przekraczała 2,0-krotną przeciętną stopę bezro
bocia w kraju, 

4) W - współczynnik korygujący uwzględniający 
ud'ział długotrwale bezrobotnych (ponad 12 mie
sięcy) w ogólnej liczbie zarejestrowanych bezro
botnych w powiecie, według stanu na dzień 
30 czerwca roku poprzedniego, wynoszący: 
a) 1,0 - dla powiatów, w których udział długotrwa

le bezrobotnych w ogólnej liczbie zarejestrowa
nych bezrobotnych nie przekraczał połowy prze
ciętnego udziału długotrwale bezrobotnych 
w ogólnej liczbie zarejestrowanych bezrobot
nych w kraju, 

b) 1,1 - dla powiatów, w których udział długotrwa
le bezrobotnych w ogólnej liczbie zarejestrowa
nych bezrobotnych nie przekraczał przeciętnego 
udziału długotrwale bezrobotnych w ogólnej 
liczbie zarejestrowanych bezrobotnych w kraju, 

c) 1,2 - dla powiatów, w których udział długotrwa
le bezrobotnych w ogólnej liczbie zarejestrowa
nych bezrobotnych nie przekraczał 1,5-krotnego 
przeciętnego udziału długotrwale bezrobotnych 
w ogólnej liczbie zarejestrowanych bezrobot
nych w kraju, 

d) 1,3 - dla powiatów, w których udział długotrwa
le bezrobotnych w ogólnej liczbie zarejestrowa
nych bezrobotnych przekraczał 1,5-krotny prze
ciętny udział długotrwale bezrobotnych w ogól
nej liczbie zarejestrowanych bezrobotnych 
w kraju, 

5) W - współczynnik korygujący uwzględniający 
uchiał bezrobotnych nie posiadających prawa do 
zasiłku w ogólnej liczbie zarejestrowanych bezro
botnych w powiecie, według stanu na dzień 
30 czerwca roku poprzedniego, wynoszący: 
a) 1,0 - dla powiatów, w których udział bezrobot

nych nie posiadających prawa do zasiłku wogól
nej liczbie zarejestrowanych bezrobotnych nie 
przekraczał 0,9-krotnego przeciętnego udziału 
bezrobotnych nie posiadających prawa do zasił
ku w ogólnej liczbie zarejestrowanych bezrobot
nych w kraju, 

b) 1,1 - dla powiatów, w których udział bezrobot
nych nie posiadających prawa do zasiłku 
w ogólnej liczbie zarejestrowanych bezrobot
nych nie przekraczał przeciętnego udziału bez
robotnych nie posiadających prawa do zasiłku 
w ogólnej liczbie zarejestrowanych bezrobot
nych w kraju, 

c) 1,2 - dla powiatów, w których udział bezrobot
nych nie posiadających prawa do zasiłku wogól
nej liczbie zarejestrowanych bezrobotnych nie 
przekraczał 1, l-krotnego przeciętnego udziału 
bezrobotnych nie posiadających prawa do zasił
ku w ogólnej liczbie zarejestrowanych bezrobot
nych w kraju, 
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d) 1,3 - dla powiatów, w których udział bezrobot
nych nie posiadających prawa do zasiłku wogól
nej liczbie zarejestrowanych bezrobotnych prze
kraczał 1, l-krotny przeciętny udział bezrobot
nych nie posiadających prawa do zasiłku wogól
nej liczbie zarejestrowanych bezrobotnych 
w kraju, 

6) Wd - współczynnik korygujący uwzględniający 
udział bezrobotnych w wieku do 24 lat w ogólnej 
liczbie zarejestrowanych bezrobotnych w powie
cie, według stanu na dzień 30 czerwca roku po
przedniego, wynoszący: 
a) 1,0 - dla powiatów, w których udział bezrobot

nych w wieku do 24 lat w ogólnej liczbie zareje
strowanych bezrobotnych nie przekraczał poło
wy przeciętnego udziału bezrobotnych w wieku 
do 241at w ogólnej liczbie zarejestrowanych bez
robotnych w kraju, 

b) 1,1 - dla powiatów, w których udział bezrobot
nych w wieku do 24 lat w ogólnej liczbie zareje
strowanych bezrobotnych nie przekraczał 
O,7-krotnego przeciętnego udziału bezrobotnych 
w wieku do 241at w ogólnej liczbie zarejestrowa
nych bezrobotnych w kraju, 

c) 1,2 - dla powiatów, w których udział bezrobot
nych w wieku do 24 lat w ogólnej liczbie zareje
strowanych bezrobotnych nie przekraczał prze
ciętnego udziału bezrobotnych w wieku do 24 lat 
w ogólnej liczbie zarejestrowanych bezrobot
nych w kraju, 

d) 1,3 - dla powiatów, w których udział bezrobot
nych w wieku do 24 lat w ogólnej liczbie zareje
strowanych bezrobotnych przekraczał przeciętny 
udział bezrobotnych w wieku do 24 lat w ogólnej 
liczbie zarejestrowanych bezrobotnych w kraju, 

7) Lk - łączna liczba zarejestrowanych bezrobotnych 
we wszystkich powiatach skorygowana wskaźnika
mi korygującymi Wa-Wd, według stanu na dzień 
30 czerwca roku poprzedniego. 

4. Prezes Krajowego Urzędu Pracy może, za zgodą 
ministra właściwego do spraw pracy, pozostawić na 
realizację zadań, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 2, 
kwotę nie przekraczającą połowy środków przewidzia
nych w planie Funduszu Pracy na ich realizację. 

5. Prezes Krajowego Urzędu Pracy, w ramach kwo
ty, o której mowa w ust. 4, przekazuje dodatkowe środ
ki dla powiatów, na których terenie nastąpił w szcze
gólności wzrost stopy bezrobocia w stosunku do przy
jętej w algorytmie, na realizację zadań określonych 
w kontraktach zawartych z samorządami powiatowy
mi. 

6. Wielkość środków Funduszu Pracy dla samorzą
dów powiatowych na realizację zadań wymienionych 
w § 1 ust. 1 pkt 3 jest ustalana, z zastrzeżeniem ust. 4, 
według następującego wzoru algorytmu: 

L 
P = p. x-E. 

p I L 

gdzie znaczenie poszczególnych symboli jest następu
jące: 

1) P p - kwota środków dla samorządów powiato
wych na realizację zadań wymienionych w § 1 
ust. 1 pkt 3, 

2) Pi - kwota środków przewidziana w planie Fundu
szu Pracy na realizację zadań, o których mowa 
w § 1 ust. 1 pkt 3, pomniejszona o zadania realizo
wane bezpośrednio przez Krajowy Urząd Pracy, 

3) Lp - liczba zarejestrowanych bezrobotnych w po
wiecie, według stanu na dzień 30 czerwca roku po
przedniego, 

4) L -liczba zarejestrowanych bezrobotnych ogółem 
w kraju, według stanu na dzień 30 czerwca roku po
przedniego. 

§ 3. Wielkość środków Funduszu Pracy dla samo
rządów wojewódzkich na realizację zadań wymienio
nych w § 1 ust. 2 ustala się według następującego wzo
ru algorytmu: 

Pb 
K =W x-

w b P 
p 

gdzie znaczenie poszczególnych symboli jest następu
jące: 

1) ~ - kwota środków ustalona dla samorządu wo
jewódzkiego na realizację zadań wymienionych 
w § 1 ust. 2, 

2) W b - kwota środków wydatkowana przez samo
rząd wojewódzki w roku poprzednim (w 1999 r. -
przez wojewódzki urząd pracy) na realizację zadań 
wymienionych w § 1 ust. 2, 

3) Pb - przewidziana w planie Funduszu Pracy na da
ny rok kwota środków na realizację zadań wymie
nionych w § 1 ust. 2, 

4) P p - przewidziana w planie Funduszu Pracy na rok 
poprzedni kwota środków na realizację zadań wy
mienionych w § 1 ust. 2. 

§ 4. 1. Prezes Krajowego Urzędu Pracy przekazuje 
w ciągu roku powiatom i samorządom województw na 
wyodrębnione rachunki bankowe zaliczki środków Fun
duszu Pracy do wysokości kwot wynikających z algoryt
mu, z uwzględnieniem środków pieniężnych Funduszu 
Pracy pozostałych z roku poprzedniego, dochodów Fun
duszu Pracy wpływających bezpośrednio na wyodręb
nione rachunki bankowe samorządów powiatowych 
i wojewódzkich oraz niezbędnego stanu środków pienięż
nych dla bieżącego finansowania realizowanych zadań. 

2. W przypadku zawarcia porozumienia między sta
rostami powiatów bądź między starostą powiatu a pre
zydentem miasta na prawach powiatu, dotyczącego 
obsługi powiatu bądź miasta na prawach powiatu, 
środki Funduszu Pracy ustalone według algorytmu są 
przekazywane jednostce samorządu terytorialnego re
alizującej na danym obszarze zadania na podstawie za
wartego porozumienia. 

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 
1 stycznia 2000 r. 

Prezes Rady Ministrów: J. Buzek 




