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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO¸ECZNEJ1)
z dnia 2 listopada 2006 r.
w sprawie op∏acania sk∏adek na Fundusz Pracy przez osoby podejmujàce zatrudnienie
lub innà prac´ zarobkowà za granicà u pracodawcy zagranicznego
Na podstawie art. 71 ust. 8 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´puje:
§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla szczegó∏owe warunki
oraz tryb op∏acania sk∏adek na Fundusz Pracy przez
osoby podejmujàce zatrudnienie lub innà prac´ zarobkowà za granicà u pracodawcy zagranicznego w paƒstwie niewymienionym w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. a—c
ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
§ 2. 1. Osoby, o których mowa w § 1, mogà op∏acaç sk∏adki na Fundusz Pracy pod warunkiem zawiadomienia na piÊmie powiatowego urz´du pracy w∏aÊciwego ze wzgl´du na miejsce zamieszkania w Rzeczypospolitej Polskiej o przystàpieniu do op∏acania
tych sk∏adek.
———————
1) Minister Pracy i Polityki Spo∏ecznej kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — praca, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1
rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca
2006 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Pracy i Polityki Spo∏ecznej (Dz. U. Nr 131, poz. 914).
2) 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, Nr 164, poz. 1366, Nr 175, poz. 1462 i Nr 267,
poz. 2257 oraz z 2006 r. Nr 94, poz. 651, Nr 104, poz. 708
i 711, Nr 144, poz. 1043, Nr 149, poz. 1074 i Nr 158,
poz. 1121.
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2. Po otrzymaniu zawiadomienia, o którym mowa
w ust. 1, powiatowy urzàd pracy przekazuje osobie zainteresowanej pisemnà informacj´, w której:
1) potwierdza otrzymanie zawiadomienia o przystàpieniu do op∏acania sk∏adek;
2) podaje wskaênik procentowy, podstaw´ obliczenia
oraz wysokoÊç sk∏adek;
3) podaje numer wyodr´bnionego dla Êrodków Funduszu Pracy rachunku bankowego powiatowego
urz´du pracy, na który sk∏adki powinny byç op∏acane.
3. Sk∏adki na Fundusz Pracy sà op∏acane od miesiàca wskazanego w zawiadomieniu, nie wczeÊniej
jednak ni˝ od miesiàca, w którym zawiadomienie
o przystàpieniu do op∏acania sk∏adek zosta∏o przes∏ane lub z∏o˝one w powiatowym urz´dzie pracy.
§ 3. 1. Sk∏adki na Fundusz Pracy sà op∏acane na
wyodr´bniony dla Êrodków Funduszu Pracy rachunek
bankowy powiatowego urz´du pracy w∏aÊciwego ze
wzgl´du na miejsce zamieszkania osoby, o której mowa w § 1, w Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Sk∏adki op∏aca si´ bez uprzedniego wezwania
do 10. dnia ka˝dego miesiàca za miesiàc poprzedni,
z adnotacjà na przekazie lub innym dokumencie wp∏aty „wp∏ata z tytu∏u zatrudnienia za granicà za okres...”

— 10239 —

lub „wp∏ata z tytu∏u wykonywania innej pracy zarobkowej za granicà za okres...”.
3. Sk∏adki za pierwszy miesiàc op∏aca si´ w terminie 14 dni od dnia otrzymania pisemnej informacji powiatowego urz´du pracy, o której mowa w § 2 ust. 2.
§ 4. 1. Sk∏adki na Fundusz Pracy nie mogà byç
op∏acone za okres wsteczny.
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2. Op∏acone na Fundusz Pracy sk∏adki nie podlegajà zwrotowi, chyba ˝e zosta∏y wp∏acone w wy˝szej od
obowiàzujàcej za dany okres wysokoÊci.
§ 5. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
7 dni od dnia og∏oszenia.
Minister Pracy i Polityki Spo∏ecznej: A. Kalata

