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ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 20 stycznia 2004 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie algorytmu ustalania kwot Êrodków Funduszu Pracy 
na finansowanie zadaƒ w województwie

Na podstawie art. 57a ust. 9 ustawy z dnia 14 grud-
nia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdzia∏aniu bezrobo-

ciu (Dz. U. z 2003 r. Nr 58, poz. 514, z póên. zm.1)) za-
rzàdza si´, co nast´puje: 

———————
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 122, poz. 1143,

Nr 128, poz. 1176, Nr 135, poz. 1268, Nr 137, poz. 1302, Nr 142, poz. 1380, Nr 166, poz. 1608, Nr 203, poz. 1966, Nr 210,
poz. 2036 i 2037, Nr 223, poz. 2217 i Nr 228, poz. 2255.
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§ 1. W rozporzàdzeniu Rady Ministrów z dnia
11 marca 2003 r. w sprawie algorytmu ustalania kwot
Êrodków Funduszu Pracy na finansowanie zadaƒ
w województwie (Dz. U. Nr 49, poz. 409) wprowadza
si´ nast´pujàce zmiany:

1) w § 2 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. W kwocie Êrodków Funduszu Pracy na finanso-
wanie zadaƒ w województwie, wymienionych
w ust. 1 pkt 1, udzia∏ Êrodków na finansowanie
zadaƒ realizowanych przez samorzàd woje-
wództwa, w tym programów na rzecz przeciw-
dzia∏ania bezrobociu, wynosi 30 %.”;

2) w § 7 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Na wniosek marsza∏ka województwa minister
przyznaje samorzàdom powiatowym Êrodki
Funduszu Pracy w ramach kwoty, o której mo-
wa w § 2 ust. 4, na realizacj´ programów na
rzecz przeciwdzia∏ania bezrobociu.”; 

3) § 8 otrzymuje brzmienie: 

„§ 8. W przypadku przekazania w ciàgu danego
roku na rachunek dysponenta Funduszu Pra-
cy Êrodków, które nie by∏y przewidziane
w planie tego Funduszu na realizacj´ zadaƒ,
o których mowa w § 2 ust. 1, ustalenie w ra-
mach tych Êrodków kwot na finansowanie
zadaƒ w województwie realizowanych przez
samorzàdy województw i powiatów jest do-
konywane w trybie okreÊlonym w § 3—7 dla
Êrodków przewidzianych w planie Funduszu
Pracy na finansowanie tych zadaƒ, z tym ˝e
je˝eli przekazana w ciàgu danego roku kwota
jest ni˝sza od 5 % kwoty przewidzianej w pla-
nie Funduszu Pracy na realizacj´ tych zadaƒ,
wówczas zwi´ksza ona kwot´ rezerwy, o któ-
rej mowa w § 7 ust. 1.”.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia. 

Prezes Rady Ministrów: L. Miller 


