
6.8 WYKONANIE FUNDUSZU PRACY W ROKU 2004

Środki  przeznaczone  na  zabezpieczenie  zasiłków  dla  bezrobotnych,  zasiłków  

i  świadczeń  przedemerytalnych,  refundacje  pracowników młodocianych  i  opiekunów praktyk,  kosztów 

postępowania sądowego, opłat zryczałtowanych, ZUS, składek zdrowotnych.

lp. nazwa plan
2004 r.

wykonanie 
2004 r. % (4/3)

1 2 3 4 5
1 Zasiłki dla bezrobotnych 40.000.000 38.757.755,12 97
2 Zasiłki przedemerytalne 21.000.000 21.457.250,60 102
3 Świadczenia przedemerytalne 82.000.000 80.333.533,67 98
4 Dodatki aktywizacyjne 10.198,30 0
5 Stypendia szkolne dla dorosłych 1.385,20 0
4 Koszty postępowania sądowego 3.000 2.483,66 93

5 Finansowanie zadań 
określonych w art. 108 2.626.100 2.589.961,70 99

6 ZUS 14.500.000 13.315.758,89 92
7 Składka zdrowotna 16.000.000 11.609.488,01 73

OGÓŁEM: 176.129.100 168.077.815,15 95

Na początku 2004 roku z zasiłków dla bezrobotnych korzystało 7.118 osób, na koniec grudnia 2004 

roku – 6.512 osób, z zasiłku przedemerytalnego na początku 2004 roku – 5.451 osób, a na koniec lipca 2004 

roku – 4.801 osób. Zwiększenie liczby osób nastąpiło w świadczeniach przedemerytalnych (na początku 

2004 roku – 7.118 osób, na koniec lipca 2004 roku - 13.234 osób).Zasiłki i świadczenia przedemerytalne z 

dniem 1 sierpnia 2004 roku zostały przekazane do ZUS. Wydatki w punkcie 4 i 5 nie posiadają limitów i nie 

były uwzględnione w planie Funduszu Pracy. W ramach zadań określonych w art.108 wydatkowano kwotę 

2.589.961,70  zł,  na  wyposażenie  w sprzęt  komputerowy-  851.160,34  zł,  kserokopiarki  –  35.685,00  zł, 

infomaty – 60.147,22 zł, meble – 61.517,92 zł, sprzęt TV – 40.172,16 zł, druki – 153.659,81 zł, szkolenia 

pracowników – 155.221,00 zł,  opłaty pocztowe i  bankowe – 883.988,71 zł,  ogłoszenia – 14.771,27 zł, 

finansowanie  liderów klubów pracy  –  81.760,00  zł,  grup  wsparcia  –  20.341,55  zł.  Ponadto:  materiały 

biurowe i do Klubów Pracy – 145.901,16 zł, system informatyczny – 19.638,54 zł, badanie rynku pracy – 

27.660,00 zł, Targi – 3.660,00 zł, rozmowy telefoniczne z bezrobotnymi – 34.677,03 zł.
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Środki na aktywizację zawodową osób bezrobotnych

lp. nazwa plan
na rok 2004

Wykonanie 
 2004 r.

% 
(4/3)

1 2 3 4 5

1 Szkolenia i pożyczki szkoleniowe 1.885.330 1.846.223,80 98

2 Prace interwencyjne 650.000 649.948,86 100
3 Roboty publiczne 2.005.300 2.005.230,29 100
4 Aktywizacja absolwentów 5.191.998 5.191.994,64 100
5 Pożyczki 405.072 357.300 88

6
Młodociani i opiekunowie 

praktyk
820.000 819.762,95 100

7*
Realizacja projektu 1.2 

Od stażu do zatrudnienia
1.919.400 1.890.236,87 98

8*
Realizacja projektu 1.3 

Szansa na powrót
705.100 648.888,07 92**

Ogółem: 13.582200 13.411.201,66 99

• *kwoty  w  punktach  7  i  8  nie  uwzględniają  wkładu  własnego  Urzędu  Pracy  

m. st. Warszawy w realizację projektów SPO RZL

• **realizacja projektu w wartościach bezwzględnych wynosi 91%, bez wkładu własnego 92%

2



Porównanie wykonania planu na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu

 w latach 2003-2004

L
p. nazwa wykonanie 

2003 r.
plan na 
2004 r.

wykonanie 
2004 r.

%
(5/4)

%
(5/3)

1 2 3 4 5 6 7

1 Szkolenia i pożyczki 
szkoleniowe 3.339.537,04 2.846.195 2.761.635,53 97 82,7

2 Prace interwencyjne 862.324,77 650.000 649.948,86 100 75,4
3 Roboty publiczne 1.690.174,23 2.005.300 2.005.230,29 100 118,6

4 Aktywizacja 
absolwentów 3.824.937,68 6.697.566 6.676.264,14 100 174,5

5 Przygotowanie 
zawodowe 0 18.067 18.067,09 100 0

6 Pożyczki 908.700 545.072 507.050 93 55,8

7 Młodociani i 
opiekunowie praktyk 1.549.704,12 820.000 819.762,95 100 52,9

Ogółem: 12.175.377,84 13.582.200 13.437.958,86 99 110,4

Należy podkreślić wzrost faktycznie wydatkowanych środków finansowych na realizację aktywnych 

form przeciwdziałania bezrobociu o 10,4% w stosunku do 2003 r.

Plan  wydatków  na  aktywne  formy  ogółem  w  2004  r.  został  wykonany  w  99%.

Nie wszystkie środki zostały wydane na szkolenia i pożyczki szkoleniowe, ponieważ mimo ponagleń nie 

dotarły  do  Urzędu  wszystkie  faktury  od  firm  szkolących  za  kursy  indywidualne,  a  osoby  bezrobotne 

zainteresowane wcześniej pożyczkami wycofały się.

Realizując zadania aktywizacji rynku pracy w 2004 r. w porównaniu z rokiem 2003 wydano:

• o 17,3% środków mniej na szkolenia i pożyczki szkoleniowe,

• o 24,6% środków mniej na prace interwencyjne,

• o 18,6% środków więcej na roboty publiczne,

• o 74,5% środków więcej na aktywizację zawodową absolwentów.

W ramach programu „Masz Szansę” dla pracowników zwalnianych z  Daewoo FSO Motor S.A., zostały 

przydzielone Urzędowi środki w wysokości 250.000 zł na przekwalifikowanie zwolnionych pracowników. 

Z ww. środków suma 64.670 zł została przeznaczona na wypłacenie jednorazowych środków na podjęcie 

działalności gospodarczej. Szacowano 6 wypłat po ok. 11.000 zł. 

Termin składania wniosków upłynął 15.12.2004r. – do tego dnia wpłynęły 2 wnioski na łączną 

kwotę  22.000  zł.  Pozytywnie  oceniono  dwa  wnioski,  ale  przed  podpisaniem  umowy  jedna  z  osób 

ubiegających  się  o  przyznanie  jednorazowych  środków na  podjęcie  działalności  wycofała  się,  dlatego 

została podpisana tylko jedna umowa o wartości 11.000 zł, natomiast na szkolenia skierowano 5 osób. Niski 

wskaźnik realizacji programu aktywizacji zawodowej zwalnianych pracowników DAEWOO FSO MOTOR 

S.A. „Masz szansę” wynikał z bardzo małego zainteresowania beneficjentów.
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