
Na podstawie art. 57a ust. 3 ustawy z dnia 14 grud-
nia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdzia∏aniu bezrobo-
ciu (Dz. U. z 2001 r. Nr 6, poz. 56, Nr 42, poz. 475, Nr 89,
poz. 973, Nr 100, poz. 1080, Nr 122, poz. 1323 i 1325,
Nr 128, poz. 1405, i Nr 154, poz. 1793 oraz z 2002 r.
Nr 25, poz. 253) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla algorytm, szczegó∏owe
zasady i terminy przekazywania przez dysponenta Fun-
duszu Pracy samorzàdom województw i powiatów
Êrodków Funduszu Pracy na finansowanie realizowa-
nych zadaƒ.

§ 2. 1. Dysponent Funduszu Pracy przekazuje samo-
rzàdom powiatów Êrodki Funduszu Pracy na realizowa-
nie zadaƒ okreÊlonych w art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 14
grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdzia∏aniu bez-
robociu, zwanej dalej „ustawà”:
1) w pkt 1, 6, 7a, 10, 12, 14, 25 i 30 — dotyczàcych fi-

nansowania obligatoryjnych wyp∏at,
2) w pkt 2 — 5, 7, 8, 13, 26, 27, 29 i 30a — dotyczàcych

finansowania programów na rzecz przeciwdzia∏a-
nia bezrobociu,

3) w pkt 9, 11, 15, 19 i 20 — w zakresie dotyczàcym po-
wiatowych urz´dów pracy, a tak˝e w pkt 17 — w za-
kresie nieprzewidzianym do bezpoÊredniego finan-
sowania przez dysponenta Funduszu Pracy.

2. Dysponent Funduszu Pracy przekazuje samorzà-
dom województw Êrodki Funduszu Pracy na realizowa-
nie zadaƒ wymienionych w art. 57 ust. 1 ustawy:
1) w pkt 16 i 18,
2) w pkt 1, 8, 9, 11, 19 i 25 — w zakresie dotyczàcym

wojewódzkich urz´dów pracy,
3) w pkt 17 i 31 — w zakresie nieprzewidzianym do

bezpoÊredniego finansowania przez dysponenta
Funduszu Pracy.

§ 3. WielkoÊç Êrodków Funduszu Pracy dla samo-
rzàdów powiatów na realizacj´ zadaƒ wymienionych
w § 2 ust. 1 stanowi kwota okreÊlona wed∏ug nast´pu-
jàcego wzoru algorytmu:

Kp = Op + Ap + Pp

gdzie znaczenie poszczególnych symboli jest nast´pu-
jàce:
1) Kp — ∏àczna kwota Êrodków ustalona dla samorzà-

du powiatu na realizacj´ zadaƒ wymienionych
w § 2 ust. 1,

2) Op — kwota Êrodków ustalona dla samorzàdu po-
wiatu na realizacj´ zadaƒ wymienionych w § 2
ust. 1 pkt 1,

3) Ap — kwota Êrodków ustalona dla samorzàdu po-
wiatu na realizacj´ zadaƒ wymienionych w § 2
ust. 1 pkt 2,

4) Pp — kwota Êrodków ustalona dla samorzàdu po-
wiatu na realizacj´ zadaƒ wymienionych w § 2
ust. 1  pkt 3.

§ 4. 1. WielkoÊç Êrodków Funduszu Pracy dla samo-
rzàdów powiatów na realizacj´ zadaƒ wymienionych
w § 2 ust. 1 pkt 1 jest równa kwocie Êrodków niezb´d-
nych na ich realizacj´.

2. WielkoÊç Êrodków Funduszu Pracy dla samorzà-
dów powiatów na realizacj´ zadaƒ wymienionych
w § 2 ust. 1 pkt 2 ustala si´ wed∏ug nast´pujàcego wzo-
ru algorytmu:

Lp x Wa x Wb x Wc x Wd
Ap = 0,65 x Pa x ———————————— + Pw + R

Lk

gdzie znaczenie poszczególnych symboli jest nast´pu-
jàce:

1) Ap — kwota Êrodków ustalona dla samorzàdu po-
wiatu na realizacj´ zadaƒ wymienionych w § 2
ust. 1 pkt 2,

2) Pa — kwota Êrodków przewidziana w planie Fundu-
szu Pracy na realizacj´ zadaƒ, o których mowa
w § 2 ust. 1 pkt 2,

3) Lp — liczba zarejestrowanych bezrobotnych w po-
wiecie, wed∏ug stanu na dzieƒ 31 grudnia roku po-
przedzajàcego rok, dla którego jest wyliczana wy-
sokoÊç Êrodków Funduszu Pracy, zwanego dalej
„rokiem poprzednim”,

4) Wa — wspó∏czynnik korygujàcy uwzgl´dniajàcy
wysokoÊç stopy bezrobocia w powiecie, wed∏ug
stanu na dzieƒ 31 grudnia roku poprzedniego, wy-
noszàcy:

a) 1,0 — dla powiatów, w których stopa bezrobocia
nie przekracza∏a przeci´tnej stopy bezrobocia
w kraju,

b) 1,5 — dla powiatów, w których stopa bezrobocia
nie przekracza∏a 2-krotnej przeci´tnej stopy bez-
robocia w kraju,

c) 2,0 — dla powiatów, w których stopa bezrobocia
przekracza∏a 2-krotnà przeci´tnà stop´ bezrobo-
cia w kraju,

5) Wb — wspó∏czynnik korygujàcy uwzgl´dniajàcy
udzia∏ d∏ugotrwale bezrobotnych (ponad 12 mie-
si´cy) w ogólnej liczbie zarejestrowanych bezro-
botnych w powiecie, wed∏ug stanu na dzieƒ
31 grudnia roku poprzedniego, wynoszàcy:

a) 1,0 — dla powiatów, w których udzia∏ d∏ugotrwa-
le bezrobotnych w ogólnej liczbie zarejestrowa-
nych bezrobotnych nie przekracza∏ 0,7-krotnego
przeci´tnego udzia∏u d∏ugotrwale bezrobotnych
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w ogólnej liczbie zarejestrowanych bezrobot-
nych w kraju,

b) 1,2 — dla powiatów, w których udzia∏ d∏ugo-
trwale bezrobotnych w ogólnej liczbie zareje-
strowanych bezrobotnych nie przekracza∏ prze-
ci´tnego udzia∏u d∏ugotrwale bezrobotnych
w ogólnej liczbie zarejestrowanych bezrobot-
nych w kraju,

c) 1,4 — dla powiatów, w których udzia∏ d∏ugotrwa-
le bezrobotnych w ogólnej liczbie zarejestrowa-
nych bezrobotnych przekracza∏ przeci´tny udzia∏
d∏ugotrwale bezrobotnych w ogólnej liczbie za-
rejestrowanych bezrobotnych w kraju,

6) Wc — wspó∏czynnik korygujàcy uwzgl´dniajàcy
udzia∏ bezrobotnych nieposiadajàcych prawa do
zasi∏ku w ogólnej liczbie zarejestrowanych bezro-
botnych w powiecie, wed∏ug stanu na dzieƒ  31
grudnia roku poprzedniego, wynoszàcy:

a) 1,0 — dla powiatów, w których udzia∏ bezrobot-
nych nieposiadajàcych prawa do zasi∏ku w ogól-
nej liczbie zarejestrowanych bezrobotnych nie
przekracza∏ 0,7-krotnego przeci´tnego udzia∏u
bezrobotnych nieposiadajàcych prawa do zasi∏-
ku w ogólnej liczbie zarejestrowanych bezrobot-
nych w kraju,

b) 1,2 — dla powiatów, w których udzia∏ bezrobot-
nych nieposiadajàcych prawa do zasi∏ku w ogól-
nej liczbie zarejestrowanych bezrobotnych nie
przekracza∏ 1,2-krotnego przeci´tnego udzia∏u
bezrobotnych nieposiadajàcych prawa do zasi∏-
ku w ogólnej liczbie zarejestrowanych bezrobot-
nych w kraju,

c) 1,4 — dla powiatów, w których udzia∏ bezrobot-
nych nieposiadajàcych prawa do zasi∏ku w ogól-
nej liczbie zarejestrowanych bezrobotnych prze-
kracza∏ 1,2-krotny przeci´tny udzia∏ bezrobot-
nych nieposiadajàcych prawa do zasi∏ku w ogól-
nej liczbie zarejestrowanych  bezrobotnych
w kraju,

7) Wd — wspó∏czynnik korygujàcy uwzgl´dniajàcy
udzia∏ bezrobotnych absolwentów w ogólnej licz-
bie zarejestrowanych bezrobotnych w powiecie,
wed∏ug stanu na dzieƒ 31 grudnia roku poprzed-
niego, wynoszàcy:

a) 1,0 — dla powiatów, w których udzia∏ bezrobot-
nych absolwentów w ogólnej liczbie zarejestro-
wanych bezrobotnych nie przekracza∏ 0,7-krot-
nego przeci´tnego udzia∏u bezrobotnych absol-
wentów w ogólnej liczbie zarejestrowanych bez-
robotnych w kraju,

b) 1,2 — dla powiatów, w których udzia∏ bezrobot-
nych absolwentów w ogólnej liczbie zarejestro-
wanych bezrobotnych nie przekracza∏ przeci´t-
nego udzia∏u bezrobotnych absolwentów
w ogólnej liczbie zarejestrowanych bezrobot-
nych w kraju,

c) 1,4 — dla powiatów, w których udzia∏ bezrobot-
nych absolwentów w ogólnej liczbie zarejestro-
wanych bezrobotnych przekracza∏ przeci´tny
udzia∏ bezrobotnych absolwentów w ogólnej
liczbie zarejestrowanych bezrobotnych w kraju,

8) Lk — ∏àczna liczba zarejestrowanych bezrobotnych
we wszystkich powiatach skorygowana wskaênika-
mi korygujàcymi Wa — Wd, wed∏ug stanu na dzieƒ
31 grudnia roku poprzedniego,

9) Pw — kwota Êrodków okreÊlona w porozumieniu,
o którym mowa w ust. 4,

10) R — kwota Êrodków przekazana z kwoty b´dàcej
w dyspozycji dysponenta Funduszu Pracy, o której
mowa w ust. 5.

3. Dysponent Funduszu Pracy informuje na piÊmie
marsza∏ków województw o kwocie Êrodków, jaka mo-
˝e byç dodatkowo przekazana samorzàdom powiatów
danego województwa na finansowanie zadaƒ okreÊlo-
nych w porozumieniach, o których mowa w ust. 4.
Kwota ta nie mo˝e przekroczyç 46% ∏àcznej kwoty
Êrodków ustalonych na realizacj´ zadaƒ, o których mo-
wa w § 2 ust. 1 pkt 2, z wy∏àczeniem kwot, o których
mowa w ust. 2 pkt 9 i 10, dla samorzàdów powiatów
danego województwa.

4. Marsza∏kowie województw przedstawiajà dyspo-
nentowi Funduszu Pracy propozycje przekazania, w ra-
mach kwoty, o której mowa w ust. 3, dodatkowych
Êrodków dla samorzàdów powiatów na finansowanie
zadaƒ okreÊlonych w porozumieniach zawartych ze
starostami, a w szczególnoÊci na finansowanie zadaƒ
na rzecz aktywizacji zawodowej absolwentów. Kopie
tych porozumieƒ marsza∏kowie województw przekazu-
jà dysponentowi Funduszu Pracy. 

5. Dysponent Funduszu Pracy, z w∏asnej inicjatywy
lub na wniosek marsza∏ków województw, w ramach
kwoty, o której mowa w ust. 2 pkt 10, przekazuje samo-
rzàdom powiatów, na których terenie nastàpi∏o w szcze-
gólnoÊci znaczne pogorszenie sytuacji na rynku pracy
lub  mia∏y miejsce kl´ski ˝ywio∏owe o znacznym zakre-
sie i skutkach, dodatkowe Êrodki na finansowanie pro-
gramów na rzecz przeciwdzia∏ania bezrobociu. 

§ 5. WielkoÊç Êrodków Funduszu Pracy dla samo-
rzàdów powiatów na realizacj´ zadaƒ wymienionych
w § 2 ust. 1 pkt 3 jest ustalana wed∏ug nast´pujàcego
wzoru algorytmu:

Lp
Pp = Pi x —-

L

gdzie znaczenie poszczególnych symboli jest nast´pu-
jàce:

1) Pp — kwota Êrodków dla samorzàdów powiatów na
realizacj´ zadaƒ wymienionych w § 2 ust. 1 pkt 3,

2) Pi — kwota Êrodków przewidziana w planie Fundu-
szu Pracy na realizacj´ zadaƒ, o których mowa
w § 2 ust. 1 pkt 3, pomniejszona o kwot´ przewi-
dzianà w planie Funduszu Pracy na realizacj´ zadaƒ
wykonywanych przez samorzàdy województw
i dysponenta Funduszu Pracy,

3) Lp — liczba zarejestrowanych bezrobotnych w po-
wiecie, wed∏ug stanu na dzieƒ 31 grudnia roku po-
przedniego,

4) L — liczba zarejestrowanych bezrobotnych ogó∏em
w kraju, wed∏ug stanu na dzieƒ 31 grudnia roku po-
przedniego.
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§ 6. WielkoÊç Êrodków Funduszu Pracy dla samo-
rzàdów województw na realizacj´ zadaƒ wymienio-
nych w § 2 ust. 2 ustala si´ wed∏ug nast´pujàcego wzo-
ru algorytmu:

Kw = Pb x Lu

gdzie znaczenie poszczególnych symboli jest nast´pu-
jàce:

1) Kw — kwota Êrodków ustalona dla samorzàdu wo-
jewództwa,

2) Pb — kwota Êrodków przewidziana w planie Fundu-
szu Pracy na dany rok, na finansowanie zadaƒ wy-
konywanych przez samorzàdy województw,

3) Lu — udzia∏ liczby powiatowych urz´dów pracy
w województwie do liczby powiatowych urz´dów
pracy na terenie ca∏ego kraju wed∏ug stanu na
dzieƒ 31 grudnia roku poprzedniego.

§ 7. 1. Dysponent Funduszu Pracy przekazuje w cià-
gu roku samorzàdom województw i powiatów na wy-
odr´bnione rachunki bankowe Êrodki Funduszu Pracy
do wysokoÊci kwot wynikajàcych z algorytmu.

2. Ârodki Funduszu Pracy, o których mowa w ust. 1,
dysponent Funduszu Pracy przekazuje w terminach
umo˝liwiajàcych bie˝àce finansowanie realizowanych
zadaƒ, z uwzgl´dnieniem Êrodków pieni´˝nych Fundu-
szu Pracy pozosta∏ych z roku poprzedniego, innych do-
chodów Funduszu Pracy wp∏ywajàcych bezpoÊrednio
na wyodr´bnione rachunki bankowe samorzàdów po-

wiatów i województw, oraz niezb´dnego stanu Êrod-
ków pieni´˝nych dla bie˝àcego finansowania realizo-
wanych zadaƒ.

3. W przypadku powstania, po dniu 31 grudnia po-
przedniego roku, nowego lub zmiany obszaru dzia∏a-
nia powiatowego urz´du pracy, starostowie sprawujà-
cy zwierzchnictwo nad tymi urz´dami pracy, na wnio-
sek dysponenta Funduszu Pracy, przedstawiajà infor-
macje o dokonanych uzgodnieniach dotyczàcych prze-
j´cia zobowiàzaƒ z poprzednich okresów oraz propo-
nowany podzia∏ Êrodków na finansowanie zadaƒ,
o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 i 3. W przypadku nie-
dokonania takich uzgodnieƒ w ciàgu 30 dni od dnia
otrzymania wniosku dysponenta Funduszu Pracy, de-
cyzj´ o przys∏ugujàcych kwotach na finansowanie tych
zadaƒ podejmuje dysponent Funduszu Pracy.

§ 8. Ustalenie wed∏ug wzorów algorytmu kwot
Êrodków Funduszu Pracy nale˝nych samorzàdom wo-
jewództw i powiatom jest dokonywane na postawie
sporzàdzonego przez dysponenta Funduszu Pracy pla-
nu Funduszu Pracy, okreÊlajàcego kwoty Êrodków na
finansowanie przez samorzàdy województw, powia-
tów oraz bezpoÊrednio przez dysponenta Funduszu
Pracy poszczególnych zadaƒ.

§ 9. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem og∏o-
szenia.
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