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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1)

z dnia 13 maja 2011 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych
i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych
korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących,

zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze
oraz innych dokumentów

Na podstawie art. 49 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 
13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń spo-
łecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585, z późn. 
zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej z dnia 23 października 2009 r. w sprawie 
określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecz-
nych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych rapor-
tów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych 
korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozlicze-
niowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, 
zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach 
lub o szczególnym charakterze oraz innych dokumen-
tów (Dz. U. Nr 186, poz. 1444) w załączniku nr 18 wpro-
wadza się następujące zmiany: 

1)  w części I. Kod tytułu ubezpieczenia w dziale 1. 
Podmiot podstawowy wraz z rozszerzeniem:

a)  po wyrazach „01 25 — pracownik podlegający 
ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu 
zdrowotnemu, opłacający składki na własne 
ubezpieczenia w przypadku określonym 
w art. 109 rozporządzenia Rady (EWG) nr 574/72 
z dnia 21 marca 1972 r. w sprawie wykonywania 
rozporządzenia Rady (EWG) nr 1408/71 w spra-
wie stosowania systemów zabezpieczenia spo-
łecznego do pracowników najemnych, osób 
prowadzących działalność na własny rachunek 
i do członków ich rodzin przemieszczających się 
we Wspólnocie (Dz. Urz. WE L 74 z 27.03.1972, 
str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie 
specjalne, rozdz. 05, t. 1, str. 35), zwanego dalej 
„rozporządzeniem Rady (EWG) nr 574/72”” do-
daje się wyrazy: 

„albo w art. 21 ust. 2 rozporządzenia Parlamen-
tu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 z dnia 
16 września 2009 r. dotyczącego wykonywania 
rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie ko-
ordynacji systemów zabezpieczenia społeczne-
go (Dz. Urz. UE L 284 z 30.10.2009, str. 1), zwa-
nego dalej „rozporządzeniem Rady (WE) 
nr 987/2009”,

b)  po wyrazach „01 26 — pracownik podlegający 
ubezpieczeniom społecznym i z mocy przepi-
sów szczególnych niepodlegający ubezpiecze-
niu zdrowotnemu, opłacający składki na własne 
ubezpieczenia w przypadku określonym 
w art. 109 rozporządzenia Rady (EWG) nr 574/72” 
dodaje się wyrazy:

„albo w art. 21 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) 
nr 987/2009”,

c)  po wyrazach „04 26 — osoba wykonująca umo-
wę agencyjną, umowę zlecenia lub umowę 
o świadczenie usług, opłacająca składki na włas-
ne ubezpieczenia w przypadku określonym 
w art. 109 rozporządzenia Rady (EWG) nr 574/72” 
dodaje się wyrazy: 

„albo w art. 21 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) 
nr 987/2009”,

d)  po wyrazach „04 28 — osoba wykonująca umo-
wę agencyjną, umowę zlecenia lub umowę 
o świadczenie usług, z mocy przepisów szcze-
gólnych niepodlegająca ubezpieczeniu zdrowot-
nemu, opłacająca składki na własne ubezpiecze-
nia w przypadku określonym w art. 109 rozpo-
rządzenia Rady (EWG) nr 574/72” dodaje się 
wyrazy:

„albo w art. 21 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) 
nr 987/2009

04 30 —  osoba sprawująca opiekę nad dziećmi 
na podstawie umowy uaktywniającej 
w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 
2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do 
lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235), dla której 
podstawę wymiaru składek na ubezpie-
czenia stanowi kwota nie wyższa niż wy-
sokość minimalnego wynagrodzenia za 
pracę

04 31 —  osoba sprawująca opiekę nad dziećmi 
na podstawie umowy uaktywniającej 
w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 
2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku 
do lat 3, dla której podstawę wymiaru 
składek na ubezpieczenia stanowi nad-
wyżka ponad kwotę minimalnego wy-
nagrodzenia za pracę”,

e)  wyrazy „09 10 — osoba bezrobotna pobierająca 
zasiłek dla bezrobotnych, osoba pobierająca 
świadczenie integracyjne oraz osoba pobierają-
ca stypendium w okresie odbywania studiów 
podyplomowych i niepozostawania w zatrud-
nieniu” zastępuje się wyrazami: 

„09 10 —  osoba bezrobotna pobierająca zasiłek 
dla bezrobotnych, osoba pobierająca 
świadczenie integracyjne”,

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

2)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały 
ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 218, poz. 1690, z 2010 r. 
Nr 105, poz. 668, Nr 182, poz. 1228, Nr 225, poz. 1474, 
Nr 254, poz. 1700 i Nr 257, poz. 1725 oraz z 2011 r. Nr 45, 
poz. 235 i Nr 75, poz. 398.
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 f)  wyrazy „09 20 — osoba pobierająca stypendium 
w okresie odbywania szkolenia, stażu lub przy-
gotowania zawodowego dorosłych, na które zo-
stała skierowana przez powiatowy urząd pracy 
lub inny niż powiatowy urząd pracy podmiot 
kierujący” zastępuje się wyrazami: 

„09 20 —  osoba pobierająca stypendium w okre-
sie odbywania szkolenia, stażu lub 
przygotowania zawodowego doro-
słych, na które została skierowana 
przez powiatowy urząd pracy lub inny 
niż powiatowy urząd pracy podmiot 
kierujący oraz osoba pobierająca sty-
pendium w okresie odbywania stu-
diów podyplomowych”;

2)  w części XIV. Kody numerów identyfikatorów de-
klaracji rozliczeniowych i imiennego raportu mie-
sięcznego po pkt 6 dodaje się pkt 7 w brzmieniu:

„7)  w przypadku płatników składek zobowiązanych 
do sporządzenia i przekazania dokumentów 
rozliczeniowych za osobę sprawującą opiekę 
nad dziećmi na podstawie umowy uaktywnia-
jącej w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 
2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3: 

40 —  dla deklaracji rozliczeniowej i imiennego 
raportu miesięcznego

41—49  włącznie — dla deklaracji rozliczenio-
wej korygującej i imiennego raportu 
miesięcznego korygującego”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 
14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem  § 1 pkt 1 lit. d 
w części dotyczącej kodów tytułu ubezpieczenia 
04 30 i 04 31 oraz pkt 2, które wchodzą w życie z dniem 
1 października 2011 r.

Minister Pracy i Polityki Społecznej: J. Fedak




