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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO¸ECZNEJ1)
z dnia 9 marca 2009 r.
w sprawie sposobu ustalania przeci´tnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu
na zak∏adowy fundusz Êwiadczeƒ socjalnych
Na podstawie art. 5 ust. 6 ustawy z dnia 4 marca
1994 r. o zak∏adowym funduszu Êwiadczeƒ socjalnych
(Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335, z póên. zm.2)) zarzàdza
si´, co nast´puje:

wed∏ug stanu na dzieƒ naliczenia zak∏adowego funduszu Êwiadczeƒ socjalnych, skorygowana zgodnie ze
stanem w dniu 31 grudnia danego roku do faktycznej
liczby cz∏onków zarejestrowanych w spó∏dzielni.

§ 1. Podstaw´ naliczania odpisu, o którym mowa
w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zak∏adowym funduszu Êwiadczeƒ socjalnych, zwanej dalej
„ustawà”, stanowi przeci´tna planowana w danym
roku kalendarzowym liczba zatrudnionych u pracodawcy, skorygowana w koƒcu roku do faktycznej
przeci´tnej liczby zatrudnionych, obejmujàca pracowników zatrudnionych w pe∏nym i niepe∏nym wymiarze
czasu pracy (po przeliczeniu na pe∏ny wymiar czasu
pracy).

§ 3. 1. Przy obliczaniu przeci´tnej liczby zatrudnionych w danym roku kalendarzowym (obrachunkowym) dodaje si´ przeci´tne liczby zatrudnionych
w poszczególnych miesiàcach i otrzymanà sum´ dzieli si´ przez 12.

§ 2. Podstaw´ naliczania odpisu, o którym mowa
w art. 5 ust. 1 ustawy, w rolniczych spó∏dzielniach produkcyjnych i innych spó∏dzielniach zajmujàcych si´
produkcjà rolnà stanowi liczba cz∏onków spó∏dzielni
———————
1)

2)

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 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania
Ministra Pracy i Polityki Spo∏ecznej (Dz. U. Nr 216,
poz. 1598).
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 118, poz. 561, Nr 139,
poz. 647 i Nr 147, poz. 686, z 1997 r. Nr 82, poz. 518
i Nr 121, poz. 770, z 1998 r. Nr 75, poz. 486 i Nr 113,
poz. 717, z 2002 r. Nr 135, poz. 1146, z 2003 r. Nr 213,
poz. 2081, z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, z 2007 r. Nr 69,
poz. 467 i Nr 89, poz. 589 oraz z 2008 r. Nr 86, poz. 522
i Nr 237, poz. 1654 i 1656.

2. Sposób obliczania przeci´tnej liczby zatrudnionych, o którym mowa w ust. 1, stosuje si´ równie˝
w przypadku, gdy pracodawca dzia∏a∏ w okresie krótszym ni˝ jeden rok kalendarzowy albo nalicza∏ odpis
na zak∏adowy fundusz Êwiadczeƒ socjalnych na niepe∏ny rok kalendarzowy.
§ 4. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
og∏oszenia.3)
Minister Pracy i Polityki Spo∏ecznej: J. Fedak
———————
3)

Niniejsze rozporzàdzenie by∏o poprzedzone rozporzàdzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca
1994 r. w sprawie sposobu ustalania przeci´tnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zak∏adowy fundusz Êwiadczeƒ socjalnych (Dz. U. Nr 43, poz. 168,
z 1995 r. Nr 19, poz. 94 oraz z 1997 r. Nr 134, poz. 889), które traci moc z dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszego rozporzàdzenia na podstawie art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz. U. Nr 237,
poz. 1656).

