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114

ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 22 stycznia 2008 r.

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

Na podstawie art. 109 ust. 11 ustawy z dnia
20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytu-
cjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001, z póên.
zm.1)) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:

1) algorytm, o którym mowa w art. 109 ust. 2 ustawy
z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy, zwanej dalej „ustawà”;

2) udzia∏ w ustalonej dla województwa kwocie Fun-
duszu Pracy na finansowanie programów na rzecz

promocji zatrudnienia, ∏agodzenia skutków bez-
robocia i aktywizacji zawodowej Êrodków b´dà-
cych w dyspozycji samorzàdu województwa,
z przeznaczeniem na finansowanie programów re-
gionalnych, w tym projektów wspó∏finansowa-
nych z Europejskiego Funduszu Spo∏ecznego;

3) sposób ustalania kwot Êrodków z Funduszu Pracy
dla samorzàdów województw i powiatów oraz wy-
sokoÊç i przeznaczenie rezerwy b´dàcej w dyspo-
zycji ministra w∏aÊciwego do spraw pracy, zwane-
go dalej „ministrem”.

§ 2. 1. Kwoty Êrodków Funduszu Pracy, jakie mogà
byç wydatkowane w roku bud˝etowym na finanso-
wanie zadaƒ w województwie realizowanych przez
samorzàdy powiatowe, ustala si´ dla nast´pujàcych
zadaƒ, w zakresie nieprzewidzianym do realizacji i fi-
nansowania przez ministra, samorzàdy województw,
wojewodów i Ochotnicze Hufce Pracy, okreÊlonych
w art. 108 ust. 1 ustawy:

———————
1) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 94,
poz. 788 i Nr 164, poz. 1366, z 2006 r. Nr 94, poz. 651,
Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 144, poz. 1043, Nr 149,
poz. 1074, Nr 158, poz. 1121 i Nr 217, poz. 1588 oraz
z 2007 r. Nr 89, poz. 589, Nr 115, poz. 791 i 793, Nr 120,
poz. 818, Nr 176, poz. 1243, Nr 180, poz. 1280, Nr 191,
poz. 1366 i Nr 192, poz. 1378.



1) w pkt 1, 8—14, 16 i 17, z wy∏àczeniem stypendiów,
o których mowa w art. 55 ustawy, w pkt 18—25, 41,
42 i 48 — dotyczàcych finansowania programów
na rzecz promocji zatrudnienia, ∏agodzenia skut-
ków bezrobocia i aktywizacji zawodowej;

2) w pkt 2, 4b, 6, 27, 30—34, 36—38 i 43 — dotyczà-
cych finansowania innych fakultatywnych zadaƒ;

3) w pkt 4a — dotyczàcym finansowania do dnia
31 grudnia 2013 r. wynagrodzeƒ i sk∏adek na ubez-
pieczenia spo∏eczne pracowników powiatowych
urz´dów pracy.

2. Kwoty Êrodków Funduszu Pracy, jakie mogà byç
wydatkowane w roku bud˝etowym na finansowanie
zadaƒ w województwie realizowanych przez samorzà-
dy województw, ustala si´ dla nast´pujàcych zadaƒ,
okreÊlonych w art. 108 ust. 1 ustawy:

1) w pkt 2, 6, 27, 30, 31, 33—36a, 38, 43 i 49 — w za-
kresie nieprzewidzianym do realizacji i finansowa-
nia przez ministra, wojewodów, samorzàdy powia-
towe i Ochotnicze Hufce Pracy;

2) w pkt 4 — do wysokoÊci okreÊlonej w umowie,
o której mowa w art. 109 ust. 7a ustawy.

3. Kwoty Êrodków Funduszu Pracy, jakie mogà byç
wydatkowane w roku bud˝etowym na finansowanie
zadaƒ w województwie, okreÊlonych w art. 108 ust. 1
pkt 15, 26, 40, 44 i 46 oraz w art. 55 ustawy, realizowa-
nych przez samorzàdy województw i powiatów, sà
przekazywane przez ministra w wysokoÊci faktycznych
potrzeb.

4. W kwocie Êrodków Funduszu Pracy na finanso-
wanie zadaƒ w województwie, wymienionych w ust. 1
pkt 1, udzia∏ Êrodków b´dàcych w dyspozycji samorzà-
du województwa na finansowanie programów regio-
nalnych, w tym projektów wspó∏finansowanych z Eu-
ropejskiego Funduszu Spo∏ecznego, wynosi 50 %.

§ 3. Kwot´ Êrodków Funduszu Pracy, jaka mo˝e byç
wydatkowana w roku bud˝etowym na finansowanie
zadaƒ w województwie, wymienionych w § 2 ust. 1
pkt 1, realizowanych przez samorzàdy powiatowe,
ustala si´ wed∏ug nast´pujàcego wzoru algorytmu:

gdzie znaczenie poszczególnych symboli jest nast´pu-
jàce:

Ap — kwota Êrodków Funduszu Pracy, jaka mo˝e
byç wydatkowana na finansowanie zadaƒ
w województwie, wymienionych w § 2 ust. 1
pkt 1,

Pa — okreÊlona w planie Funduszu Pracy kwota
Êrodków na realizacj´ w roku bud˝etowym
zadaƒ, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1,
pomniejszona o kwot´ ustalonà na realiza-
cj´ tych zadaƒ przez ministra, samorzàdy
województw i Ochotnicze Hufce Pracy oraz

pomniejszona o planowanà kwot´ przycho-
dów ze Êrodków Unii Europejskiej z tytu∏u
realizacji projektów wspó∏finansowanych
z Europejskiego Funduszu Spo∏ecznego,

Ldwn — liczba bezrobotnych powy˝ej 50. roku ˝ycia
zarejestrowanych w powiatowych urz´dach
pracy województwa, wed∏ug stanu na dzieƒ
30 wrzeÊnia roku poprzedzajàcego rok, dla
którego jest ustalana wysokoÊç Êrodków
Funduszu Pracy, zwanego dalej „rokiem po-
przednim”,

Lawn — liczba bezrobotnych do 25. roku ˝ycia zare-
jestrowanych w powiatowych urz´dach pra-
cy województwa, wed∏ug stanu na dzieƒ
30 wrzeÊnia roku poprzedniego,

Lpwn — liczba bezrobotnych zarejestrowanych
w powiatowych urz´dach pracy wojewódz-
twa, zmniejszona o liczb´ bezrobotnych po-
wy˝ej 50. roku ˝ycia (Ldw) oraz bezrobot-
nych do 25. roku ˝ycia (Law), wed∏ug stanu
na dzieƒ 30 wrzeÊnia roku poprzedniego,

Wkn — wspó∏czynnik korygujàcy wynoszàcy 1,0 dla
województwa o najni˝szej stopie bezrobo-
cia, wed∏ug stanu na dzieƒ 30 wrzeÊnia roku
poprzedniego, i zwi´kszony dla pozosta∏ych
województw o 0,002 za ka˝dà 0,1 punktu
procentowego stopy bezrobocia w woje-
wództwie ponad stop´ bezrobocia w woje-
wództwie o najni˝szej stopie bezrobocia,

Won — wspó∏czynnik korygujàcy ustalony jako ilo-
raz liczby wyrejestrowanych bezrobotnych
(odp∏yw) w powiatowych urz´dach pracy
województwa w okresie 12 miesi´cy po-
przedzajàcych dzieƒ 1 paêdziernika roku po-
przedniego do liczby nowo zarejestrowa-
nych w tym okresie bezrobotnych (nap∏yw)
w powiatowych urz´dach pracy wojewódz-
twa,

Pm — planowana na rok bud˝etowy kwota przy-
chodów Funduszu Pracy ze Êrodków Unii
Europejskiej z tytu∏u realizacji projektów
wspó∏finansowanych z Europejskiego Fun-
duszu Spo∏ecznego,

Un — wskaênik ustalony jako iloraz kwoty Êrod-
ków Funduszu Pracy przeznaczonej w woje-
wództwie w roku poprzednim na realizacj´
projektów wspó∏finansowanych z Europej-
skiego Funduszu Spo∏ecznego powi´kszo-
nej o kwot´ przychodów Funduszu Pracy ze
Êrodków Unii Europejskiej uzyskanà w roku
poprzednim z tytu∏u realizacji w wojewódz-
twie tych projektów oraz kwoty Êrodków
Funduszu Pracy przeznaczonej w roku po-
przednim na realizacj´ we wszystkich woje-
wództwach projektów wspó∏finansowanych
z Europejskiego Funduszu Spo∏ecznego po-
wi´kszonej o kwot´ przychodów Funduszu
Pracy ze Êrodków Unii Europejskiej uzyska-
nà w roku poprzednim z tytu∏u realizacji we
wszystkich województwach tych projektów,

n — oznacza dane województwo.
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§ 4. Kwot´ Êrodków Funduszu Pracy, jaka mo˝e
byç wydatkowana w roku bud˝etowym na finansowa-
nie zadaƒ w województwie, wymienionych w § 2
ust. 1 pkt 2, realizowanych przez samorzàdy powiato-
we, ustala si´ wed∏ug nast´pujàcego wzoru algoryt-
mu:

BwPp = 0,95 × Pi × –––—
B

gdzie znaczenie poszczególnych symboli jest nast´pu-
jàce:

Pp — kwota Êrodków Funduszu Pracy, jaka mo˝e
byç wydatkowana w roku bud˝etowym na
finansowanie zadaƒ w województwie, wy-
mienionych w § 2 ust. 1 pkt 2,

Pi — kwota Êrodków przewidziana w planie Fundu-
szu Pracy na finansowanie zadaƒ wymienio-
nych w § 2 ust. 1 pkt 2, pomniejszona o kwo-
t´ Êrodków Funduszu Pracy na finansowanie
zadaƒ wykonywanych przez ministra, samo-
rzàdy województw, wojewodów oraz Ochot-
nicze Hufce Pracy,

Bw — liczba zarejestrowanych bezrobotnych w po-
wiatowych urz´dach pracy województwa,
wed∏ug stanu na dzieƒ 30 listopada roku po-
przedniego,

B — liczba zarejestrowanych bezrobotnych w po-
wiatowych urz´dach pracy ogó∏em w kraju,
wed∏ug stanu na dzieƒ 30 listopada roku po-
przedniego.

§ 5. Kwot´ Êrodków Funduszu Pracy, jaka mo˝e byç
wydatkowana w roku bud˝etowym na finansowanie
zadaƒ w województwie, wymienionych w § 2 ust. 2
pkt 1, realizowanych przez samorzàd województwa,
ustala si´ wed∏ug nast´pujàcego wzoru algorytmu:

Kw = 0,95 × Pb × Lu

gdzie znaczenie poszczególnych symboli jest nast´pu-
jàce:

Kw — kwota Êrodków Funduszu Pracy, jaka mo˝e
byç wydatkowana na finansowanie zadaƒ
w województwie, wymienionych w § 2
ust. 2 pkt 1, realizowanych przez samo-
rzàd województwa,

Pb — kwota Êrodków przewidziana w planie
Funduszu Pracy na finansowanie zadaƒ
realizowanych przez samorzàdy woje-
wództw,

Lu — udzia∏ liczbowy powiatowych urz´dów
pracy w województwie do liczby powiato-
wych urz´dów pracy na terenie kraju, we-
d∏ug stanu na dzieƒ 30 listopada roku po-
przedniego.

§ 6. 1. Minister zawiadamia na piÊmie marsza∏ków
województw o wysokoÊci kwot Êrodków Funduszu
Pracy ustalonych na finansowanie zadaƒ w woje-
wództwie realizowanych przez samorzàdy woje-
wództw i powiatów.

2. Marsza∏ek województwa zawiadamia na piÊmie
ministra o wysokoÊci kwot Êrodków Funduszu Pracy
ustalonych wed∏ug kryteriów okreÊlonych przez sej-
mik województwa na finansowanie zadaƒ realizowa-
nych przez samorzàdy powiatowe. Do zawiadomienia
do∏àcza si´ kryteria podzia∏u tych kwot okreÊlone
przez sejmik województwa.

3. Minister zawiadamia na piÊmie starostów (prezy-
dentów miast) o ustalonych kwotach Êrodków Fundu-
szu Pracy, jakie mogà byç wydatkowane w roku bud˝e-
towym na finansowanie zadaƒ, wymienionych w § 2
ust. 1, realizowanych przez samorzàdy powiatowe.

§ 7. 1. Rezerw´ ministra stanowi:

1) 10 % kwoty Êrodków okreÊlonej w planie Fundu-
szu Pracy na finansowanie zadaƒ, wymienionych
w § 2 ust. 1 pkt 1, pomniejszonej o kwot´ ustalo-
nà na realizacj´ tych zadaƒ przez ministra
i Ochotnicze Hufce Pracy oraz pomniejszonej
o planowanà kwot´ przychodów ze Êrodków Unii
Europejskiej z tytu∏u realizacji projektów wspó∏-
finansowanych z Europejskiego Funduszu Spo-
∏ecznego;

2) 5 % kwoty Êrodków okreÊlonej w planie Funduszu
Pracy na finansowanie zadaƒ, wymienionych
w § 2 ust. 1 pkt 2 i ust. 2.

2. Minister mo˝e, z w∏asnej inicjatywy lub na wnio-
sek marsza∏ka województwa, przyznaç z rezerwy,
o której mowa w ust. 1, dodatkowe kwoty Êrodków
Funduszu Pracy, w szczególnoÊci dla samorzàdów wo-
jewództw i powiatów, na terenie których:

1) nastàpi∏o znaczne pogorszenie sytuacji na rynku
pracy;

2) mia∏y miejsce kl´ski ˝ywio∏owe o znacznym zakre-
sie i skutkach;

3) sà realizowane programy dotyczàce restrukturyza-
cji zatrudnienia na podstawie przepisów o pomocy
publicznej dla przedsi´biorców o szczególnym
znaczeniu dla rynku pracy;

4) sà realizowane programy regionalne, o których
mowa w art. 66 ustawy;

5) istnieje mo˝liwoÊç realizacji programów o wyso-
kiej efektywnoÊci, w tym wspó∏finansowanych ze
Êrodków Unii Europejskiej.
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3. Minister mo˝e, z w∏asnej inicjatywy lub na
wniosek starosty (prezydenta miasta), przyznaç z re-
zerwy, o której mowa w ust. 1 pkt 2, dodatkowe kwo-
ty Êrodków Funduszu Pracy na finansowanie innych
fakultatywnych zadaƒ, wymienionych w § 2 ust. 1
pkt 2.

4. Minister mo˝e, z w∏asnej inicjatywy lub na
wniosek wojewody lub Komendanta G∏ównego
Ochotniczych Hufców Pracy, przyznaç z rezerwy,
o której mowa w ust. 1 pkt 2, dodatkowe kwoty Êrod-
ków Funduszu Pracy na realizacj´ przez te organy za-
daƒ okreÊlonych ustawà. Kwota zwi´kszenia nie mo-
˝e byç wy˝sza ni˝ 5 % kwoty rezerwy, o której mowa
w ust. 1 pkt 2.

§ 8. 1. Na wniosek marsza∏ka województwa, mini-
ster przyznaje samorzàdom powiatowym dodatkowe
Êrodki Funduszu Pracy w ramach kwoty, o której mo-
wa w § 2 ust. 4, na finansowanie programów regional-
nych, w tym projektów wspó∏finansowanych z Euro-
pejskiego Funduszu Spo∏ecznego.

2. Minister, na wniosek marsza∏ka województwa
lub starosty (prezydenta miasta), zwi´ksza ustalonà
dla samorzàdu województwa albo powiatu kwot´
Êrodków Funduszu Pracy na finansowanie zadaƒ,
o których mowa w § 2 ust. 1 i 2, o kwot´ bezpoÊrednio
przekazanà na wyodr´bniony rachunek Funduszu Pra-
cy samorzàdu województwa lub powiatu przez inne
ni˝ dysponent Funduszu Pracy organy, organizacje
i inne podmioty, z przeznaczeniem na realizacj´ tych
zadaƒ.

3. Minister mo˝e przyznaç samorzàdom woje-
wództw i powiatów dodatkowe Êrodki Funduszu Pracy
na finansowanie zadaƒ, o których mowa w § 2 ust. 1
i 2, z niewykorzystanej kwoty przewidzianej w planie,
o którym mowa w § 11, na bezpoÊrednie finansowanie
tych zadaƒ przez ministra, wojewodów lub Ochotnicze
Hufce Pracy.

4. Minister, na wniosek marsza∏ka województwa
lub starosty (prezydenta miasta), z∏o˝ony do dnia
30 listopada, mo˝e zmniejszyç kwot´ Êrodków Fun-
duszu Pracy ustalonà dla samorzàdu województwa
lub powiatu na realizacj´ zadaƒ, o których mowa
w § 2 ust. 1 i 2, je˝eli ich wykorzystanie w roku bu-
d˝etowym nie jest mo˝liwe lub by∏oby nieefektyw-
ne. Kwota, o którà zmniejszono Êrodki dla samorzà-
du województwa lub powiatu, na wniosek marsza∏-
ka województwa, jest przyznawana innemu samo-
rzàdowi powiatowemu, a w przypadku braku takiej
mo˝liwoÊci zwi´ksza rezerw´, o której mowa w § 7
ust. 1.

5. Minister mo˝e wyraziç zgod´ na wykorzystanie
przez samorzàdy województw i powiatów w nast´p-
nym roku bud˝etowym cz´Êci nieprzewidzianych

w planie Êrodków Funduszu Pracy przekazanych
w ciàgu roku bud˝etowego na rachunek dysponenta
Funduszu Pracy przez organy, organizacje i inne pod-
mioty, je˝eli wykorzystanie ich w danym roku nie jest
mo˝liwe lub by∏oby nieefektywne.

§ 9. W przypadku przekazania w ciàgu roku bu-
d˝etowego na rachunek dysponenta Funduszu Pracy
Êrodków, które nie by∏y przewidziane w planowa-
nych przychodach tego Funduszu, lub gdy faktyczne
przychody sà wi´ksze od planowanych na realizacj´
zadaƒ, o których mowa w § 2 ust. 1 i 2, Êrodki te
zwi´kszajà kwot´ rezerwy, o której mowa w § 7
ust. 1.

§ 10. 1. W przypadku powstania po dniu 30 listopa-
da poprzedniego roku nowego lub zmiany obszaru
dzia∏ania powiatowego urz´du pracy, starostowie
(prezydenci miast), sprawujàcy zwierzchnictwo nad
tymi urz´dami pracy, przedstawiajà marsza∏kowi wo-
jewództwa, na jego wniosek, informacje o dokona-
nych uzgodnieniach dotyczàcych przej´cia zobowià-
zaƒ z poprzednich okresów oraz o proponowanym po-
dziale Êrodków na finansowanie zadaƒ, o których mo-
wa w § 2 ust. 1.

2. W razie niedokonania w ciàgu 30 dni od dnia
otrzymania wniosku marsza∏ka województwa uzgod-
nieƒ, o których mowa w ust. 1, decyzj´ o przys∏ugujà-
cych kwotach Êrodków Funduszu Pracy na finansowa-
nie zadaƒ realizowanych przez samorzàdy powiatowe
podejmuje minister, na wniosek marsza∏ka wojewódz-
twa.

§ 11. Ustalenie wed∏ug algorytmu kwot Êrodków
Funduszu Pracy na finansowanie zadaƒ w wojewódz-
twie jest dokonywane na podstawie zatwierdzonego
przez ministra planu Funduszu Pracy okreÊlajàcego
kwoty Êrodków na finansowanie tych zadaƒ przez
samorzàdy województw, samorzàdy powiatów, Ochot-
nicze Hufce Pracy, wojewodów oraz ministra.

§ 12. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
og∏oszenia.2)

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

———————
2) Z dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszego rozporzàdzenia traci

moc rozporzàdzenie Rady Ministrów z dnia 28 wrzeÊnia
2004 r. w sprawie algorytmu ustalania kwot Êrodków Fun-
duszu Pracy na finansowanie zadaƒ w województwie
(Dz. U. Nr 224, poz. 2273 oraz z 2005 r. Nr 265, poz. 2213)
zachowane w mocy na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy
z dnia 13 lipca 2006 r. o zmianie ustawy o Narodowym
Planie Rozwoju oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.
Nr 149, poz. 1074).
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