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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) zarzàdza si´, co nast´-
puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla algorytm, szczegó∏owe
zasady i terminy przekazywania przez Prezesa Krajo-
wego Urz´du Pracy samorzàdom województw i powia-
tów Êrodków Funduszu Pracy na finansowanie realizo-
wanych zadaƒ oraz szczegó∏owe zasady i terminy spo-
rzàdzania przez zarzàdy województw i powiatów spra-
wozdaƒ z wykorzystania Êrodków przekazanych z Fun-
duszu Pracy.

§ 2. 1. Prezes Krajowego Urz´du Pracy przekazuje
samorzàdom powiatów Êrodki Funduszu Pracy na re-
alizowanie zadaƒ okreÊlonych w art. 57 ust. 1 ustawy
z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdzia-
∏aniu bezrobociu, zwanej dalej „ustawà”:

1) w pkt 1, 6, 10, 12, 14 i 30 dotyczàcych finansowania
zasi∏ków i innych obligatoryjnych Êwiadczeƒ,

2) w pkt 2—5, 7, 8, 13, 26, 27, 29 i 30a dotyczàcych fi-
nansowania programów na rzecz przeciwdzia∏ania
bezrobociu,

3) w pkt 9, 11, 15, 16, 25 oraz w pkt 17 w cz´Êci doty-
czàcej finansowania eksploatacji systemu informa-
tycznego w urz´dach pracy, a tak˝e w pkt 18—20
w zakresie dotyczàcym i realizowanym przez po-
wiatowe urz´dy pracy.

2. Prezes Krajowego Urz´du Pracy przekazuje sa-
morzàdom województw Êrodki Funduszu Pracy na re-
alizowanie zadaƒ wymienionych w art. 57 ust. 1 usta-
wy — w pkt 1, 8, 9, 11, 16, 19 oraz w pkt 17 w cz´Êci do-
tyczàcej eksploatacji systemu informatycznego.

§ 3. 1. WielkoÊç Êrodków Funduszu Pracy dla samo-
rzàdów powiatów na realizacj´ zadaƒ wymienionych
w § 2 ust. 1 ustala si´ wed∏ug nast´pujàcego wzoru al-
gorytmu:

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.

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

3. 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 = 0,8 x Pa x ———————————— + K

Lk
gdzie znaczenie poszczególnych symboli jest nast´pu-
jàce:

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

2) Lp — liczba zarejestrowanych bezrobotnych w po-
wiecie, wed∏ug stanu na dzieƒ 30 wrzeÊnia roku po-
przedniego,

3) Wa — wspó∏czynnik korygujàcy uwzgl´dniajàcy
wysokoÊç stopy bezrobocia w powiecie, wed∏ug
stanu na dzieƒ 30 wrzeÊnia roku poprzedniego, wy-
noszàcy:
a) 1,0 — dla powiatów, w których stopa bezrobocia

nie przekracza∏a po∏owy przeci´tnej stopy bezro-
bocia w kraju,

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

c) 1,4 — dla powiatów, w których stopa bezrobocia
nie przekracza∏a 1,5-krotnej przeci´tnej stopy
bezrobocia w kraju,

d) 1,6 — dla powiatów, w których stopa bezrobocia
nie przekracza∏a 2,0-krotnej przeci´tnej stopy
bezrobocia w kraju,

e) 1,8 — dla powiatów, w których stopa bezrobocia
przekracza∏a 2,0-krotnà przeci´tnà stop´ bezro-
bocia w kraju,

4) 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 30
wrzeÊnia roku poprzedniego, wynoszàcy:
a) 1,0 — dla powiatów, w których udzia∏ d∏ugotrwa-

le bezrobotnych w ogólnej liczbie zarejestrowa-
nych bezrobotnych nie przekracza∏ po∏owy prze-
ci´tnego udzia∏u d∏ugotrwale bezrobotnych
w ogólnej liczbie zarejestrowanych bezrobot-
nych w kraju,
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b) 1,1 — dla powiatów, w których udzia∏ d∏ugotrwa-
le bezrobotnych w ogólnej liczbie zarejestrowa-
nych bezrobotnych nie przekracza∏ przeci´tnego
udzia∏u d∏ugotrwale bezrobotnych w ogólnej
liczbie zarejestrowanych bezrobotnych w kraju,

c) 1,2 — dla powiatów, w których udzia∏ d∏ugotrwa-
le bezrobotnych w ogólnej liczbie zarejestrowa-
nych bezrobotnych nie przekracza∏ 1,5-krotnego
przeci´tnego udzia∏u d∏ugotrwale bezrobotnych
w ogólnej liczbie zarejestrowanych bezrobot-
nych w kraju,

d) 1,3 — dla powiatów, w których udzia∏ d∏ugotrwa-
le bezrobotnych w ogólnej liczbie zarejestrowa-
nych bezrobotnych przekracza∏ 1,5-krotny prze-
ci´tny udzia∏ d∏ugotrwale bezrobotnych w ogól-
nej liczbie zarejestrowanych bezrobotnych
w kraju,

5) 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 30
wrzeÊnia 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∏ 0,9-krotnego przeci´tnego udzia∏u
bezrobotnych nieposiadajàcych prawa do zasi∏-
ku w ogólnej liczbie zarejestrowanych bezrobot-
nych w kraju,

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

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

d) 1,3 — dla powiatów, w których udzia∏ bezrobot-
nych nieposiadajàcych prawa do zasi∏ku w ogól-
nej liczbie zarejestrowanych bezrobotnych prze-
kracza∏ 1,1-krotny przeci´tny udzia∏ bezrobot-
nych nieposiadajàcych prawa do zasi∏ku w ogól-
nej liczbie zarejestrowanych bezrobotnych
w kraju,

6) Wd — wspó∏czynnik korygujàcy uwzgl´dniajàcy
udzia∏ bezrobotnych absolwentów w ogólnej licz-
bie zarejestrowanych bezrobotnych w powiecie,
wed∏ug stanu na dzieƒ 30 wrzeÊnia roku poprzed-
niego, wynoszàcy:
a) 1,0 — dla powiatów, w których udzia∏ bezrobot-

nych absolwentów w ogólnej liczbie zarejestro-
wanych bezrobotnych nie przekracza∏ po∏owy
przeci´tnego udzia∏u bezrobotnych absolwen-
tów w ogólnej liczbie zarejestrowanych bezro-
botnych w kraju,

b) 1,1 — 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,

c) 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,

d) 1,3 — 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,

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

8) K — dodatkowa kwota Êrodków przeznaczona dla
samorzàdu powiatów, w ramach kwoty wynoszà-
cej 0,2 x Pa, na realizacj´ zadaƒ okreÊlonych w kon-
traktach, o których mowa w ust. 4.

4. Prezes Krajowego Urz´du Pracy w ramach kwo-
ty, o której mowa w ust. 3 pkt 8, przekazuje dodatkowe
Êrodki na realizacj´ zadaƒ okreÊlonych w kontraktach
zawartych z samorzàdami powiatów.

5. Dodatkowe Êrodki, o których mowa w ust. 4, sà
przekazywane na dofinansowanie lokalnych progra-
mów przeciwdzia∏ania bezrobociu o wysokiej efektyw-
noÊci, obejmujàcych w szczególnoÊci osoby d∏ugo-
trwale bezrobotne oraz osoby zwalniane z restruktury-
zowanych bran˝ i sektorów gospodarki narodowej,
a tak˝e dla powiatów, na terenie których mia∏y miejsce
kl´ski ˝ywio∏owe o znacznym zakresie i skutkach.

§ 4. 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 zadania realizo-
wane bezpoÊrednio przez Krajowy Urzàd Pracy,

3) Lp — liczba zarejestrowanych bezrobotnych w po-
wiecie, wed∏ug stanu na dzieƒ 30 wrzeÊnia roku po-
przedniego,

4) L — liczba zarejestrowanych bezrobotnych ogó∏em
w kraju, wed∏ug stanu na dzieƒ 30 wrzeÊnia roku
poprzedniego.

§ 5. WielkoÊç Êrodków Funduszu  Pracy dla samo-
rzàdów województw na realizacj´ zadaƒ wymienio-
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nych w § 2 ust. 2 ustala si´ wed∏ug nast´pujàcego wzo-
ru algorytmu:

Pb
Kw = Wb x —-

Pp

gdzie znaczenie poszczególnych symboli odnoszàcych
si´ do realizacji zadaƒ wymienionych w § 2 ust. 2 jest
nast´pujàce:

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

2) Wb — kwota Êrodków wydatkowana przez samo-
rzàd województwa w roku poprzednim,

3) Pb — kwota Êrodków przewidziana w planie Fundu-
szu Pracy na dany rok,

4) Pp — kwota Êrodków przewidziana w planie Fundu-
szu Pracy na rok poprzedni.

§ 6. 1. Prezes Krajowego Urz´du Pracy przekazuje
w ciàgu roku samorzàdom województw i powiatów na
wyodr´bnione rachunki bankowe zaliczki Êrodków
Funduszu Pracy do wysokoÊci kwot wynikajàcych z al-
gorytmu.

2. Zaliczki Êrodków Funduszu Pracy, o których mo-
wa w ust. 1, Prezes Krajowego Urz´du Pracy przekazu-
je w terminach umo˝liwiajàcych bie˝àce finansowanie
realizowanych zadaƒ, z uwzgl´dnieniem Êrodków pie-
ni´˝nych Funduszu Pracy pozosta∏ych z roku poprzed-
niego, innych dochodów Funduszu Pracy wp∏ywajà-
cych bezpoÊrednio na wyodr´bnione rachunki banko-
we samorzàdów powiatów i województw oraz nie-
zb´dnego stanu Êrodków pieni´˝nych do bie˝àcego fi-
nansowania realizowanych zadaƒ.

3. W przypadku zawarcia porozumienia mi´dzy sta-
rostami powiatów bàdê mi´dzy starostà powiatu a pre-
zydentem miasta na prawach powiatu, dotyczàcego
obs∏ugi powiatu bàdê miasta na prawach powiatu,
Êrodki Funduszu Pracy ustalone wed∏ug algorytmu sà
przekazywane jednostce samorzàdu terytorialnego re-
alizujàcej na danym obszarze zadania na podstawie za-
wartego porozumienia.

§ 7. 1. Zarzàdy województw i powiatów przekazujà
do Krajowego Urz´du Pracy:

1) w terminie do 10 dnia roboczego nast´pnego mie-
siàca — sprawozdanie o dochodach i wydatkach
Funduszu Pracy za miesiàc poprzedni,

2) w terminie do dnia 10 lipca — sprawozdanie z wy-
korzystania Êrodków Funduszu Pracy w I pó∏roczu
oraz w terminie do dnia 31 stycznia — sprawozda-
nie z wykorzystania Êrodków Funduszu Pracy w ro-
ku poprzednim — sporzàdzane wed∏ug paragrafów
klasyfikacji bud˝etowej.

2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, jest
sporzàdzane na formularzu oraz z uwzgl´dnieniem
szczegó∏owych zasad i objaÊnieƒ do tego sprawozda-
nia, okreÊlonych w przepisach wydanych na podstawie
art. 31 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce pu-
blicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z 1996 r. Nr 156,
poz. 775, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 769 oraz
z 1998 r. Nr 99, poz. 632 i Nr 106, poz. 668).

3. Sprawozdania, których mowa w ust. 1 pkt 2, sà
sporzàdzane na formularzu oraz z uwzgl´dnieniem
szczegó∏owych zasad i instrukcji ich sporzàdzania,
okreÊlonych dla pó∏rocznych i rocznych sprawozdaƒ
z wykonania planu finansowego funduszów celowych
(stanowiàcych wyodr´bniony rachunek bankowy) —
okreÊlonych w przepisach wydanych na podstawie
art. 15 ust. 2 pkt 1 lit. a)—c) i pkt 5 ustawy z dnia 26 li-
stopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155,
poz. 1014, z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485,
Nr 70, poz. 778 i Nr 110, poz. 1255 oraz z 2000 r. Nr 6,
poz. 69, Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz. 550, Nr 95,
poz. 1041, Nr 119, poz. 1251 i Nr 122, poz. 1315).

§ 8. W 2001 r. Prezes Krajowego Urz´du Pracy, w ra-
mach kwoty, o której mowa w § 3 ust. 3 pkt 8, mo˝e
przekazaç dodatkowe Êrodki dla samorzàdów powia-
tów na sfinansowanie zobowiàzaƒ, których termin
p∏atnoÊci up∏ynà∏ dnia 31 grudnia 2000 r., je˝eli kwota
tych zobowiàzaƒ jest wy˝sza od kwoty ustalonej na
2001 r., wed∏ug wzoru algorytmu okreÊlonego w § 3
ust. 3.

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

Prezes Rady Ministrów: J. Buzek


