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Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 13 października 
1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. 
z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 i Nr 218, poz. 1690 oraz 
z 2010 r. Nr 105, poz. 668) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki  
Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegó-
łowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz. U. Nr 161, 
poz. 1106, z późn. zm.2)) w § 5 ust. 2 otrzymuje brzmie-
nie:

„2.  Przepisy § 2—4 stosuje się odpowiednio przy 
ustalaniu podstawy wymiaru składek członków 

rolniczych spółdzielni produkcyjnych i spółdzielni 
kółek rolniczych oraz osób wykonujących pracę 
na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zle-
cenia albo innej umowy o świadczenie usług, do 
której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się 
przepisy dotyczące zlecenia.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie pierwszego 
dnia miesiąca następującego po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia.

Minister Pracy i Polityki Społecznej: J. Fedak
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1)

z dnia 9 lipca 2010 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

1)  Minister Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej — zabezpieczenie społeczne, na podstawie § 1 
ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania 
Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 216, poz. 1598).

2)  Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 1999 r. Nr 49, poz. 488 i Nr 75, poz. 847, z 2001 r. Nr 95, 
poz. 1043 i Nr 138, poz. 1558, z 2004 r. Nr 14, poz. 124, Nr 183, poz. 1888 i Nr 243, poz. 2434 oraz z 2010 r. Nr 31, poz. 167.




