
DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ  POLSKIEJ

Warszawa, dnia 26 września 2014 r.

Poz. 1294

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW

z dnia 25 sierpnia 2014 r.

w sprawie algorytmu ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań w województwie

Na podstawie art. 109 ust. 11 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 
(Dz. U. z 2013 r. poz. 674, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

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 „ustawą”;

2) sposób ustalania kwot środków Funduszu Pracy będących w dyspozycji samorządu województwa z przeznaczeniem 
na realizację projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego;

3) wysokość i przeznaczenie rezerwy będącej w dyspozycji ministra właściwego do spraw pracy, zwanego dalej „ministrem”.

§ 2. 1. Kwoty środków Funduszu Pracy, jakie mogą być wydatkowane w danym roku budżetowym na finansowanie 
zadań w województwie realizowanych przez samorządy powiatów, w zakresie nieprzewidzianym do realizacji i finansowa-
nia przez ministra, samorządy województw, wojewodów i Ochotnicze Hufce Pracy, ustala się dla następujących zadań 
określonych w art. 108:

1) ust. 1 pkt 1, 9–14, 16–22, 22b, 22c, 22f–22i, 24a, 25, 41, 48, 51 i 52 ustawy – dotyczących finansowania programów 
na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej;

2) ust. 1 pkt 2, 4b, 6, 27, 30, 31–34, 36–38, 43, 49, 50 i 58 ustawy – dotyczących finansowania innych fakultatywnych 
zadań;

3) ust. 1 pkt 22j ustawy – dotyczącym finansowania kosztów zadań realizowanych w ramach Krajowego Funduszu Szko-
leniowego, o których mowa w art. 69a ustawy;

4) ust. 1g–1i ustawy – dotyczących finansowania wynagrodzeń, nagród, nagród specjalnych i składek na ubezpieczenia 
społeczne pracowników powiatowych urzędów pracy.

2. Kwoty środków Funduszu Pracy, jakie mogą być wydatkowane w danym roku budżetowym na finansowanie zadań 
w województwie realizowanych przez samorządy województw, ustala się dla następujących zadań określonych w art. 108 ust. 1:

1) pkt 2, 6, 27, 30, 31, 31a, 33–36a, 38, 43, 49 i 50 ustawy – w zakresie nieprzewidzianym do realizacji i finansowania 
przez ministra, wojewodów, samorządy powiatów i Ochotnicze Hufce Pracy;

2) pkt 4 ustawy – do wysokości określonej w umowie, o której mowa w art. 109 ust. 7a ustawy;

3) pkt 22d ustawy – dotyczącym finansowania kosztów zlecania działań aktywizacyjnych, o których mowa w art. 66d 
ustawy;

4) pkt 22j ustawy – dotyczącym finansowania kosztów zadań realizowanych w ramach Krajowego Funduszu Szkolenio-
wego, o których mowa w art. 69a ustawy, w zakresie nieprzewidzianym do realizacji i finansowania przez ministra 
i samorządy powiatów.

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 675, 829, 1291, 1623, 1645 i 1650 oraz 
z 2014 r. poz. 567, 598 i 1146.
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§ 3. 1. W kwocie środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań w województwie wymienionych w § 2 ust. 1 pkt 1 
ustala się kwotę środków będących w dyspozycji samorządu województwa z przeznaczeniem na realizację projektów 
współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości wynikającej z umowy, o której mowa w art. 109 
ust. 7 ustawy.

2. Jeżeli łączna wysokość kwot środków Funduszu Pracy z przeznaczeniem na realizację projektów współfinansowa-
nych z Europejskiego Funduszu Społecznego, ustalonych zgodnie z ust. 1, różni się od kwoty środków Funduszu Pracy 
określonej na ten cel w ustawie budżetowej na dany rok, minister w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rozwo-
ju regionalnego odpowiednio zmieni wysokość tych kwot tak, aby ich łączna wysokość odpowiadała kwocie określonej 
w ustawie budżetowej na dany rok. 

3. Kwota środków będących w dyspozycji samorządu województwa z przeznaczeniem na realizację projektów współ- 
finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego pomniejsza kwotę środków Funduszu Pracy na finansowanie w wo-
jewództwie zadań wymienionych w § 2 ust. 1 pkt 1, która jest dzielona pomiędzy samorządy powiatów na zasadach okreś- 
lonych w art. 109 ust. 8 ustawy.

4. Kwota środków Funduszu Pracy określona w ust. 2, będąca w dyspozycji samorządu województwa z przeznaczeniem 
na realizację projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, jest dzielona pomiędzy samorządy 
powiatów w okresie 1 miesiąca od dnia uzyskania od ministra zawiadomienia na piśmie o jej wysokości.

§ 4. Kwotę środków Funduszu Pracy, jaka może być wydatkowana w roku budżetowym na finansowanie zadań w wo-
jewództwie wymienionych w § 2 ust. 1 pkt 1, realizowanych przez samorządy powiatów, ustala się według następującego 
wzoru algorytmu:
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gdzie znaczenie poszczególnych symboli jest następujące:

Apn –  kwota środków Funduszu Pracy, jaka może być wydatkowana na finansowanie zadań w województwie wymienio-
nych w § 2 ust. 1 pkt 1,

Pa –  określona w planie Funduszu Pracy łączna kwota środków na realizację w danym roku budżetowym zadań, o któ-
rych mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, pomniejszona o kwotę ustaloną na realizację tych zadań przez ministra, samorządy 
województw i Ochotnicze Hufce Pracy oraz rezerwę ministra,

Bn –  średnia miesięczna liczba bezrobotnych, według stanu na koniec miesiąca, zarejestrowanych w danym wojewódz-
twie w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień 1 września roku poprzedzającego rok, dla którego jest ustalana 
wysokość środków Funduszu Pracy, zwanego dalej „rokiem poprzednim”,

Kn –  współczynnik korygujący wynoszący 1,0 dla województwa o najniższej średniej stopie bezrobocia z okresu 12 mie-
sięcy poprzedzających dzień 1 września roku poprzedniego i zwiększony dla pozostałych województw o 0,002 za 
każdą 0,1 punktu procentowego stopy bezrobocia w województwie ponad stopę bezrobocia w województwie o naj-
niższej stopie bezrobocia,

Sn –  średnia miesięczna liczba osób wyłączonych z ewidencji bezrobotnych w województwie pomniejszona o średnio-
miesięczną liczbę osób rejestrujących się w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień 1 września roku poprzed-
niego po zastosowaniu działań aktywizacyjnych powiązanych z subsydiowaniem kosztów zatrudnienia, w tym wy-
posażenia stanowisk pracy i finansowania kosztów podjęcia działalności gospodarczej,

En –  średnia miesięczna liczba osób wyłączonych z ewidencji bezrobotnych pomniejszona o średniomiesięczną liczbę 
osób rejestrujących się po zastosowaniu działań aktywizacyjnych o charakterze edukacyjnym (szkolenie, staż oraz 
przygotowanie zawodowe dorosłych) w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień 1 września roku poprzed- 
niego,

Nn –  średnia miesięczna liczba osób wyłączonych z ewidencji bezrobotnych w związku z podjęciem pracy niesubsydio-
wanej w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień 1 września roku poprzedniego po zastosowaniu działań urzę-
dów pracy niemających charakteru edukacyjnego oraz niezwiązanych z subsydiowaniem zatrudnienia,

n –  dane województwo.
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§ 5. Kwotę środków Funduszu Pracy, jaka może być wydatkowana w roku budżetowym na finansowanie zadań w wo-
jewództwie wymienionych w § 2 ust. 1 pkt 2, realizowanych przez samorządy powiatów, ustala się według następującego 
wzoru algorytmu:

BwnPpn = 0,95 × Pi × ––––
B

gdzie znaczenie poszczególnych symboli jest następujące:

Ppn –  kwota środków Funduszu Pracy, jaka może być wydatkowana w danym roku budżetowym na finansowanie zadań 
w województwie wymienionych w § 2 ust. 1 pkt 2,

Pi –  kwota środków przewidziana w planie Funduszu Pracy na finansowanie zadań wymienionych w § 2 ust. 1 pkt 2, 
pomniejszona o kwotę środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań wykonywanych przez ministra, samorządy 
województw, wojewodów oraz Ochotnicze Hufce Pracy,

Bwn –  średnia miesięczna liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy województwa, w okresie 
12 miesięcy poprzedzających dzień 1 września roku poprzedniego, liczona ze stanów na koniec każdego miesiąca,

B –  średnia miesięczna liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy ogółem w kraju, 
w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień 1 września roku poprzedniego, liczona ze stanów na koniec każdego 
miesiąca,

n –  dane województwo.

§ 6. Kwotę środków Funduszu Pracy, jaka może być wydatkowana w roku budżetowym na finansowanie w wojewódz-
twie zadań wymienionych w § 2 ust. 2 pkt 1, realizowanych przez samorząd województwa, ustala się według następującego 
wzoru algorytmu:

Kwn = 0,95 × Pb × Lun

gdzie znaczenie poszczególnych symboli jest następujące:

Kwn –  kwota środków Funduszu Pracy, jaka może być wydatkowana na finansowanie zadań w województwie wymienio-
nych w § 2 ust. 2 pkt 1, realizowanych przez samorząd województwa,

Pb –  kwota środków przewidziana w planie Funduszu Pracy na finansowanie zadań realizowanych przez samorządy 
województw,

Lun –  udział liczby powiatowych urzędów pracy w województwie do liczby powiatowych urzędów pracy na terenie kra-
ju, według stanu na dzień 31 sierpnia roku poprzedniego,

n – dane województwo.

§ 7. Ustalenie według algorytmu kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań w województwie wymienio-
nych w § 2 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 2 pkt 1 jest dokonywane na podstawie zatwierdzonego przez ministra planu Funduszu 
Pracy określającego kwoty środków na finansowanie zadań przez samorządy województw, samorządy powiatów, Ochotni-
cze Hufce Pracy, wojewodów oraz ministra.

§ 8. Marszałek województwa, w terminie 7 dni od dnia dokonania podziału, o którym mowa w § 3 ust. 4, zawiadamia 
na piśmie ministra o wysokości kwot środków Funduszu Pracy ustalonych na finansowanie zadań realizowanych przez 
samorządy powiatów. 

§ 9. 1. Rezerwę ministra stanowi:

1) 10% kwoty środków określonej w planie Funduszu Pracy na finansowanie zadań wymienionych w § 2 ust. 1 pkt 1, 
pomniejszonej o kwotę ustaloną na realizację tych zadań przez ministra i Ochotnicze Hufce Pracy;

2) 5% kwoty środków określonej w planie Funduszu Pracy na finansowanie zadań wymienionych w § 2 ust. 1 pkt 2 
i ust. 2 pkt 1.

2. Minister może, z własnej inicjatywy lub na wniosek marszałka województwa, przyznać z rezerwy, o której mowa 
w ust. 1 pkt 1, dodatkowe kwoty środków Funduszu Pracy w szczególności dla samorządów powiatów na realizację progra-
mów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej.



Dziennik Ustaw – 4 –  Poz. 1294

 

3. Minister może, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rozwoju regionalnego, przyznać z rezerwy, o któ-
rej mowa w ust. 1 pkt 1, dodatkowe kwoty środków Funduszu Pracy na realizację projektów współfinansowanych z Euro-
pejskiego Funduszu Społecznego.

4. Minister może przyznać z rezerwy, o której mowa w ust. 1 pkt 1, dodatkowe kwoty środków Funduszu Pracy na rea-
lizację:

1) programów specjalnych oraz Programu Aktywizacji i Integracji, na wniosek starosty (prezydenta miasta);

2) projektów pilotażowych, na wniosek marszałka województwa lub starosty (prezydenta miasta).

5. Minister może, z własnej inicjatywy lub na wniosek marszałka województwa, przyznać z rezerwy, o której mowa 
w ust. 1 pkt 1, dodatkowe kwoty środków Funduszu Pracy na finansowanie zlecania działań aktywizacyjnych, o których 
mowa w art. 66d ustawy. 

6. Minister może, z własnej inicjatywy lub na wniosek marszałka województwa lub starosty (prezydenta miasta) zaopi-
niowany przez marszałka województwa, przyznać z rezerwy, o której mowa w ust. 1 pkt 2, dodatkowe kwoty środków 
Funduszu Pracy na finansowanie innych fakultatywnych zadań wymienionych w § 2 ust. 1 pkt 2 oraz zadań wymienionych 
w § 2 ust. 2 pkt 2.

7. Minister może, z własnej inicjatywy lub na wniosek wojewody lub Komendanta Głównego Ochotniczych Hufców 
Pracy, przyznać z rezerwy, o której mowa w ust. 1 pkt 2, dodatkowe kwoty środków Funduszu Pracy na realizację przez te 
organy zadań określonych w ustawie. Kwota zwiększenia nie może być wyższa niż 5% kwoty rezerwy, o której mowa 
w ust. 1 pkt 2.

§ 10. Niewykorzystana kwota środków Funduszu Pracy przeznaczonych na bezpośrednie finansowanie, realizowanych 
przez samorządy województw i powiatów, wojewodów oraz Komendanta Głównego Ochotniczych Hufców Pracy, zadań 
określonych w ustawie oraz przewidzianych w planie, o którym mowa w § 7, zwiększa rezerwę, o której mowa w § 9 ust. 1, 
w zakresie, w jakim kwota ta nie została przyznana przez ministra na dodatkowe finansowanie przez te organy realizacji 
zadań określonych w ustawie.

§ 11. W przypadku zmniejszenia przez ministra, na wniosek marszałka województwa lub starosty (prezydenta miasta) 
złożony do dnia 31 października danego roku budżetowego, kwoty środków Funduszu Pracy ustalonej dla samorządu woje-
wództwa lub powiatu na realizację zadań, o których mowa w § 2 ust. 1 i 2, ze względu na brak możliwości ich wykorzystania 
lub jeżeli ich wykorzystanie byłoby nieefektywne, kwota, o którą zmniejszono środki, zwiększa rezerwę, o której mowa w § 9 
ust. 1, w przypadku braku możliwości jej przyznania, na wniosek marszałka województwa, innemu samorządowi powiatu.

§ 12. W przypadku zmniejszenia przez ministra, na wniosek marszałka województwa, kwoty środków Funduszu Pracy, 
ustalonej na podstawie art. 109 ust. 2b ustawy dla samorządu województwa z przeznaczeniem na finansowanie zadań, o któ-
rych mowa w § 2 ust. 2 pkt 3, kwota, o którą zmniejszono środki dla samorządu województwa ze względu na brak możliwo-
ści ich wykorzystania w danym roku budżetowym, zwiększa rezerwę, o której mowa w § 9 ust. 1.

§ 13. 1. W przypadku przekazania w trakcie roku budżetowego na rachunek dysponenta Funduszu Pracy środków, które 
nie były przewidziane w planowanych przychodach tego Funduszu, lub gdy faktyczne przychody są większe od planowa-
nych, środki te zwiększają kwotę rezerwy, o której mowa w § 9 ust. 1.

2. Środki, o których mowa w ust. 1, mogą zostać wydatkowane na zasadach określonych w § 9 ust. 2–6 po spełnieniu 
wymogów określonych w art. 29 ust. 12 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 
z późn. zm.2)).

§ 14. Kwota środków, o którą zwiększono, w trakcie roku budżetowego, po spełnieniu wymogów określonych w art. 29 
ust. 12 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, wydatki Funduszu Pracy na zadania określone w § 2 ust. 1 
pkt 1 i 2 i ust. 2 pkt 1, zwiększa kwotę rezerwy, o której mowa w § 9 ust. 1.

§ 15. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem § 3 ust. 1 i 2 oraz § 4−6, 
które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.3)

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, 911 
i 1146.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2009 r. w sprawie algorytmu ustalania 
kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań w województwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 352), które traci moc z dniem wejścia 
w życie niniejszego rozporządzenia, na podstawie art. 30 ustawy z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia 
i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 598).




