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Na podstawie art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 30 paê-
dziernika 2002 r. o ubezpieczeniu spo∏ecznym z tytu∏u
wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U.
z 2009 r. Nr 167, poz. 1322) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Pracy i Polityki
Spo∏ecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie ró˝-
nicowania stopy procentowej sk∏adki na ubezpiecze-
nie spo∏eczne z tytu∏u wypadków przy pracy i chorób
zawodowych w zale˝noÊci od zagro˝eƒ zawodowych
i ich skutków (Dz. U. Nr 200, poz. 1692, z póên. zm.2))
wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Grupy dzia∏alnoÊci, kategorie ryzyka i stopy
procentowe sk∏adki na ubezpieczenie wy-
padkowe dla grup dzia∏alnoÊci dla p∏atni-
ków sk∏adek zg∏oszonych w Zak∏adzie
Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych do dnia 31 grud-
nia 2009 r. okreÊla za∏àcznik nr 2 do rozpo-
rzàdzenia.

2. Grupy dzia∏alnoÊci, kategorie ryzyka i sto-
py procentowe sk∏adki na ubezpieczenie
wypadkowe dla grup dzia∏alnoÊci dla p∏at-
ników sk∏adek zg∏aszanych w Zak∏adzie
Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych w okresie od
dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 marca
2010 r. okreÊla za∏àcznik nr 2a do rozporzà-
dzenia.”;

2) tytu∏ za∏àcznika nr 2 do rozporzàdzenia otrzymuje
brzmienie:

„GRUPY DZIA¸ALNOÂCI, KATEGORIE RYZYKA
I STOPY PROCENTOWE SK¸ADKI NA UBEZPIE-
CZENIE WYPADKOWE DLA GRUP DZIA¸ALNOÂCI
dla p∏atników sk∏adek zg∏oszonych w Zak∏adzie
Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych w okresie do dnia
31 grudnia 2009 r.”;

3) po za∏àczniku nr 2 do rozporzàdzenia dodaje si´
za∏àcznik nr 2a do rozporzàdzenia w brzmieniu
okreÊlonym w za∏àczniku nr 1 do niniejszego roz-
porzàdzenia;

4) za∏àcznik nr 4 do rozporzàdzenia otrzymuje
brzmienie okreÊlone w za∏àczniku nr 2 do niniej-
szego rozporzàdzenia.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2010 r.

Minister Pracy i Polityki Spo∏ecznej: J. Fedak
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO¸ECZNEJ1)

z dnia 22 grudnia 2009 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie ró˝nicowania stopy procentowej sk∏adki 
na ubezpieczenie spo∏eczne z tytu∏u wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zale˝noÊci 

od zagro˝eƒ zawodowych i ich skutków

———————
1) Minister Pracy i Polityki Spo∏ecznej kieruje dzia∏em ad-

ministracji rzàdowej — zabezpieczenie spo∏eczne, na pod-
stawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady Mini-
strów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegó∏owe-
go zakresu dzia∏ania Ministra Pracy i Polityki Spo∏ecznej
(Dz. U. Nr 216, poz. 1598).

2) Zmiany wymienionego rozporzàdzenia zosta∏y og∏oszone
w Dz. U. z 2002 r. Nr 203, poz. 1720, z 2006 r. Nr 42,
poz. 283, z 2007 r. Nr 117, poz. 812 i Nr 195, poz. 1408,
z 2008 r. Nr 73, poz. 436 oraz z 2009 r. Nr 43, poz. 350.
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Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra Pracy i Polityki
Spo∏ecznej z dnia 22 grudnia 2009 r. (poz. 1783)

Za∏àcznik nr 1

GRUPY DZIA¸ALNOÂCI, KATEGORIE RYZYKA I STOPY PROCENTOWE SK¸ADKI 
NA UBEZPIECZENIE WYPADKOWE DLA GRUP DZIA¸ALNOÂCI

dla p∏atników sk∏adek zg∏aszanych w Zak∏adzie Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych 
w okresie od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 marca 2010 r.
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* Kod PKD okreÊlony w przepisach rozporzàdzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji
Dzia∏alnoÊci (PKD) (Dz. U. Nr 251, poz. 1885 oraz z 2009 r. Nr 59, poz. 489).
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Za∏àcznik nr 2
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