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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ 

z dnia 17 grudnia 1991 r 

w sprawie trybu dokonywania wpłat na Fundusz Pracy z tytułu zatrudnienia za granicą u pracodawców 
zagranicznych oraz trybu uiszczania składek na ubezpieczenie społeczne. 

Na podstawie art 49 pkt 1 I 2 ustawy z dma 16 
października 1991 r o zatrudmenlu I bezrobocIu (Oz U Nr 
106, poz 457) zarządza Się, co następuje 

§ 1 1 Jednostka kierująca obywateli polskich do pracy 
za granicą u pracodawców zagramcznych wpłaca kwoty na 
Fundusz Pracy za te osoby na konto Ministerstwa Placy 
I Polityki SOCJalnej, z zaznaczeniem na przekazie wpłata 
z tytułu zatrudnlema za granicą za okres ' 

2. Obywatele polscy zatrudnlem za granicą na pod 
stawie umów zawieranych z pracodawcami zagramcznyml 
kwoty na Fundusz Pracy wpłacają na konto WOjewódzkIego 
urzędu pracy właściwego ze względu na miejsce zamlesz 
kanIa w Polsce, z zaznaczemem na pnekazle wpłata z tytułu 
zatrudAlema za granicą za okres " 

3. Wpłat o których mowa w ust. 1 I 2, dokonUje SIę do 
10 dnia każdego mIeSiąca za mIesIąc ubiegły 

~ 2. Jednostka kierująca obywateli polskich do pracy za 
granicą u pracodawców zagran~cznych zgłasza te osoby do 
ubezpieczema społecznego oraz rozlicza I opłaca składkI na 
ubezpieczenie społeczne w trybie I w terminach określonych 
dla zgłaszama. rozliczama I opłacama składek na ubezpiecze
nie społeczne za pracowników 

§ 3. 1. Obywatele polscy zatrudmem za gramcą na 
podstawie umów zawieranych z pracodawcami zagranicz
nymi opłacają składki na ubezpieczenie społeczne w oddZiale 
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych właściwym ze względu 
na miejsce zamieszkania w Polsce, począwszy od miesiąca 
wskazanego w zgłoszeniu do ubezpieczenia społecznego, 
nie wcześniej jednak mz od mieSiąca, w którym wmosek 
został zgłoszony 

2. Składki na ubezpieczenie społeczne, o których mowa 
w ust. 1, opłaca się bez uprzedniego wezwania w terminie do 
10 dnia każdego miesiąca za mieSiąc ubiegły 

3 W przypadku nleopłacema składek na ubezpieczenie 
społeczne, o których mowa w .ust. 1, przez trzy kolejne 
mieSiące , oddZiał Zakładu Ubezpieczeń Społecznych doko
nUje wyłączenia z ubezpieczenia społecznego od miesiąca, 

w którym zaprzestano opłacama składek. 

4 Po otrzymaniu zgłoszer'lIa do ubezpieczenia, o którym 
mowa w ust. 1, oddZiał Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 
wydaje legitymację ubezpleczemową. 

§ 4 Rejonowe urzędy pracy rejestrują s ię w oddziale 
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, właściwym ze względu 
na SiedZibę urzędu, w ciągu 10 dni od przyznania pierwszego 
zaSiłku dla bezrobotnych lub zasiłku szkoleniowego. 

:§ 5. Składki na ubezpieczenie spOłeczne bezrobotnych 
rejonowe urzędy pracy obliczają od globalnej kwoty wy
płaconych zaSiłków dla bezrobotnych i zasiłków szkolenio
wych. 

§ 6 Rejonowe urzędy pracy ,bez iUprzednie.go wezwania 
opłacają składki na ubezpleczeme społeczne 'bezrobotnych 
do 10 dnia kazdego miesiąca za miesiąc ubiegły. 

§ 7 Do rozliczama I opłacania składek na ubezpieczenie 
społeczne bezrobotnych w zakresie nie unormowanym 
w rozporządzemu stosuje Się odpowiednio przepisy dotyczą
ce ubezpieczenia pracowników. 

§ 8 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłosze-
nla. 

Minister Pracy i Polityki Socjalnej: M. Boni 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ 

z dma 17 grudnia 1991 r 

w sprawie szczegółowych zasad nabywania uprawmeń I trybu wypłat zasiłków z ubezpieczenia społecznego 
obywatelom polskim w ZWiązku z zatrudnieniem za granicą u :pracodawców zagranicznych. 

Na podstaWIe art. 49 pkt 3 ustawy z dma 16 paźdzler.mka 
1991 r. o zatrudnieniu I bezrobOCIU (Dz. U. Nr 1-06, pozA57) 
zarządza się, co następuje: 

§ 1. Przepisy rozporządzenia stosuje Się do obywatel! 
polskich zatrudnionych za granu:ą u .pracodawcyzagranlcz
nago na podstaWIe; 

1) umowy zawartej przez Jednostkę kierującą do pracy 
u pracodawcy zagranicznego oraz 

2) umowy zawarteJ z pracodawcą zagranicznym bez skie
rowania. 

§ 2. 1 'Zasiłki .zubezpieczenia społecznego przysługu
.jące obywatelom polskim obejmują zasiłki: 



, 
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1) w razie choroby i macierzyństwa: 
a) chorobowy. 
b) macierzyński. 
e) porodowy. 
d) opiekuńczy. 
e) pogrzebowy. 
f) świadczenie rehabilitacyjne. 
zwane dalej .. świadczeniami". oraz 

2) zasiłki rodzinne i pięlęgnacyjne. zwane dalej "zasiłkami 
rodzinnymi" . 

2. Świadczenia i zasiłki rodzinne. o których mowa w ust. 
1. wypłaca się na zasadach i w wysokości określonych 
w przepisach o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia 
społecznego w rażie choroby i macierzyństwa oraz w sprawie 
zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych. z zastrzeżeniem prze
pisów rozporządzenia. 

§ 3. Świadczenia przyslugują jedynie za okresy pobytu 
w kraju. z tym że zasiłek porodowy i pogrzebowy przysługuje 
także w przypadku. gdy poród lub śmierć nastąpiły za granicą. 

§ 4. 1. Prawo do świadczeń istnieje. jeżeli w miesiącu 
poprzedzającym miesiąc. w którym wystąpiła okoliczność 
uprawniająca do świadczenia. opłacona została składka na 
ubezpieczenie społeczne. zwana dalej "składką". z uwzględ
nieniem ust. 2. 

§ 5. 1. Podstawę wymiaru świadczeń stanowi przecięt
na miesięczna podstawa wymiaru składki z okresu 12 miesię
cy kalendarżowych poprzedzających miesiąc. w którym po
wstało prawo do zasiłku. a jeżeli ubezpiecżenie trwało krócej 
- z faktycznego okresu ubezpieczenia. 

2. Podstawa wymiaru świadczeń nie może być niższa · 
od najniższej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie 
społeczne za miesiąc kalendarzowy. w którym powstało 
prawo do świadczenia. 

§ 6. 1. Zasiłki rodzinne dla obywatela polskiego. o któ
rym mowa w § 1 pkt 2. wypłaca się tylko za miesiące. za które' 
została opłacona składka. 

2. W przypadku oplacenia należności z tytułu zaległych ; 
składek. zasiłki rodzinne wypłaca się począwszy od miesiąca. 
w którym opłacono te składki. ; 

§ 7. 1. Osobom ubezpieczonym z tytułu pracy za grani
cą na podstawie umowy z jednostką kierującą. świadczenia 
i zasiłki wypłaca ta jednostka. 

2. Osobom ubezpieczonym z tytułu pracy za granicą bez 
skierowania. świadczenia i zasiłki wypłaca oddział Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych. w którym dokonano indywidual- . 
nego ubezpieczenia. 

§ 8. Wydatki na świadczenia i zasiłki rodzinne finan
sowane są z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. 

2. Prawo do zasiłku chorobowego istnieje także wów- § 9. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłosze-
czas. gdy niezdolność do pracy powstała w ciągu 30 dni od . 
ostatniego miesiąca. za który została opłacona składka. jeżeli Ola. 
trwała bez przerwy co najmniej 30 dni. Minister Pracy i Polityki Socjalnej: M. Bonj; 

u W A G A P R E N U M E R A T O R Z V! 
Opłata za prenumeratę na rok 1992 wynosi: 

- Dziennika Ustaw zł 240.000.-

- Monitora Polskiego zł 120.000.-
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