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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO¸ECZNEJ1)

z dnia 24 marca 2006 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie okreÊlenia wzorów zg∏oszeƒ do ubezpieczeƒ spo∏ecznych
i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesi´cznych i imiennych raportów miesi´cznych
korygujàcych, zg∏oszeƒ p∏atnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujàcych

oraz innych dokumentów

Na podstawie art. 49 ust. 2 i 4 ustawy z dnia
13 paêdziernika 1998 r. o systemie ubezpieczeƒ spo-
∏ecznych (Dz. U. Nr 137, poz. 887, z póên. zm.2)) zarzà-
dza si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Pracy i Polityki So-
cjalnej z dnia 4 grudnia 1998 r. w sprawie okreÊlenia
wzorów zg∏oszeƒ do ubezpieczeƒ spo∏ecznych i ubez-
pieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesi´cz-
nych i imiennych raportów miesi´cznych korygujà-
cych, zg∏oszeƒ p∏atnika, deklaracji rozliczeniowych
i deklaracji rozliczeniowych korygujàcych oraz innych

dokumentów (Dz. U. Nr 149, poz. 982, z póên. zm.3))
w za∏àczniku nr 20 wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w cz´Êci I. Kod tytu∏u ubezpieczenia w dziale 1.
Podmiot podstawowy wraz z rozszerzeniem:

a) wyrazy „05 10 — osoba prowadzàca pozarolni-
czà dzia∏alnoÊç gospodarczà” zast´puje si´ wy-
razami:
„05 10 — osoba prowadzàca pozarolniczà dzia∏al-

noÊç gospodarczà niemajàca ustalone-
go prawa do renty z tytu∏u niezdolnoÊci
do pracy, dla której podstaw´ wymiaru
sk∏adek na ubezpieczenia spo∏eczne
stanowi zadeklarowana kwota nie ni˝-
sza ni˝ 60 % kwoty przeci´tnego mie-
si´cznego wynagrodzenia”,

b) po wyrazach „05 11 — osoba wspó∏pracujàca
z osobà prowadzàcà pozarolniczà dzia∏alnoÊç”
dodaje si´ wyrazy:
„05 12 — osoba prowadzàca pozarolniczà dzia-

∏alnoÊç gospodarczà majàca ustalone
prawo do renty z tytu∏u niezdolnoÊci
do pracy, dla której podstaw´ wymia-
ru sk∏adek na ubezpieczenia spo∏ecz-
ne stanowi zadeklarowana kwota nie
ni˝sza ni˝ 60 % kwoty przeci´tnego
miesi´cznego wynagrodzenia”, 

c) skreÊla si´ wyrazy:

„05 50 — absolwent prowadzàcy pozarolniczà
dzia∏alnoÊç zwolniony z obowiàzku
op∏acania sk∏adek na ubezpieczenie
emerytalne”,

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

nistracji rzàdowej — zabezpieczenie spo∏eczne, na pod-
stawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady Mini-
strów z dnia 31 paêdziernika 2005 r. w sprawie szczegó∏o-
wego zakresu dzia∏ania Ministra Pracy i Polityki Spo∏ecz-
nej (Dz. U. Nr 220, poz. 1891).

2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 1998 r. Nr 162, poz. 1118 i 1126, z 1999 r. Nr 26, poz. 228,
Nr 60, poz. 636, Nr 72, poz. 802, Nr 78, poz. 875 i Nr 110,
poz. 1256, z 2000 r. Nr 9, poz. 118, Nr 95, poz. 1041,
Nr 104, poz. 1104 i Nr 119, poz. 1249, z 2001 r. Nr 8,
poz. 64, Nr 27, poz. 298, Nr 39, poz. 459, Nr 72, poz. 748,
Nr 100, poz. 1080, Nr 110, poz. 1189, Nr 111, poz. 1194,
Nr 130, poz. 1452 i Nr 154, poz. 1792, z 2002 r. Nr 25,
poz. 253, Nr 41, poz. 365, Nr 74, poz. 676, Nr 155,
poz. 1287, Nr 169, poz. 1387, Nr 199, poz. 1673, Nr 200,
poz. 1679 i Nr 241, poz. 2074, z 2003 r. Nr 56, poz. 498,
Nr 65, poz. 595, Nr 135, poz. 1268, Nr 149, poz. 1450,
Nr 166, poz. 1609, Nr 170, poz. 1651, Nr 190, poz. 1864,
Nr 210, poz. 2037, Nr 223, poz. 2217 i Nr 228, poz. 2255,
z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 64, poz. 593, Nr 99, poz. 1001,
Nr 121, poz. 1264, Nr 146, poz. 1546, Nr 173, poz. 1808,
Nr 187, poz. 1925 i Nr 210, poz. 2135 oraz z 2005 r. Nr 64,
poz. 565, Nr 86, poz. 732, Nr 132, poz. 1110, Nr 143,
poz. 1199 i 1202, Nr 150, poz. 1248 Nr 163, poz. 1362,
Nr 164, poz. 1366, Nr 169, poz. 1412, Nr 183, poz. 1538,
Nr 184, poz. 1539 i Nr 249, poz. 2104.

———————
3) Zmiany wymienionego rozporzàdzenia zosta∏y og∏oszone

w Dz. U. z 2002 r. Nr 120, poz. 1027, z 2003 r. Nr 150,
poz. 1457 oraz z 2004 r. Nr 1, poz. 3, Nr 101, poz. 1039
i Nr 277, poz. 2753.



d) wyrazy „05 60 — osoba niepe∏nosprawna po-
dejmujàca po raz pierwszy prowadzenie poza-
rolniczej dzia∏alnoÊci gospodarczej, wnioskujà-
ca o dofinansowanie sk∏adek na ubezpieczenia
spo∏eczne ze Êrodków Paƒstwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepe∏nosprawnych na pod-
stawie art. 25 ust. 3b ustawy z dnia 27 sierpnia
1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spo∏ecznej
oraz zatrudnianiu osób niepe∏nosprawnych
(Dz. U. Nr 123, poz. 776, z póên. zm.)” zast´puje
si´ wyrazami:

„05 60 — osoba niepe∏nosprawna podejmujàca
po raz pierwszy prowadzenie pozarol-
niczej dzia∏alnoÊci gospodarczej
niemajàca ustalonego prawa do renty
z tytu∏u niezdolnoÊci do pracy, wnio-
skujàca o dofinansowanie sk∏adek na
ubezpieczenia spo∏eczne ze Êrodków
Paƒstwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepe∏nosprawnych na podsta-
wie art. 25 ust. 3b ustawy z dnia
27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji za-
wodowej i spo∏ecznej oraz zatrudnia-
niu osób niepe∏nosprawnych (Dz. U.
Nr 123, poz. 776, z póên. zm.4)), dla
której podstaw´ wymiaru sk∏adek na
ubezpieczenia spo∏eczne stanowi za-
deklarowana kwota nie ni˝sza ni˝
60 % kwoty przeci´tnego miesi´czne-
go wynagrodzenia”

oraz po tych wyrazach dodaje si´ wyrazy:

„05 61 — osoba niepe∏nosprawna podejmujà-
ca po raz pierwszy prowadzenie poza-
rolniczej dzia∏alnoÊci gospodarczej
niemajàca ustalonego prawa do ren-
ty z tytu∏u niezdolnoÊci do pracy,
wnioskujàca o dofinansowanie sk∏a-
dek na ubezpieczenia spo∏eczne ze
Êrodków Paƒstwowego Funduszu Re-
habilitacji Osób Niepe∏nosprawnych
na podstawie art. 25 ust. 3b ustawy
z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilita-
cji zawodowej i spo∏ecznej oraz za-
trudnianiu osób niepe∏nosprawnych,
dla której podstaw´ wymiaru sk∏adek
na ubezpieczenia spo∏eczne stanowi
zadeklarowana kwota nie ni˝sza ni˝
30 % kwoty minimalnego wynagro-
dzenia

05 62 — osoba niepe∏nosprawna podejmujàca
po raz pierwszy prowadzenie pozarol-
niczej dzia∏alnoÊci gospodarczej majà-
ca ustalone prawo do renty z tytu∏u
niezdolnoÊci do pracy, wnioskujàca
o dofinansowanie sk∏adek na ubezpie-
czenia spo∏eczne ze Êrodków Paƒstwo-
wego Funduszu Rehabilitacji Osób Nie-
pe∏nosprawnych na podstawie art. 25
ust. 3b ustawy z dnia 27 sierpnia
1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spo-
∏ecznej oraz zatrudnianiu osób niepe∏-
nosprawnych, dla której podstaw´ wy-
miaru sk∏adek na ubezpieczenia spo-
∏eczne stanowi zadeklarowana kwota
nie ni˝sza ni˝ 60 % kwoty przeci´tnego
miesi´cznego wynagrodzenia

05 63 — osoba niepe∏nosprawna podejmujàca
po raz pierwszy prowadzenie pozarol-
niczej dzia∏alnoÊci gospodarczej majà-
ca ustalone prawo do renty z tytu∏u
niezdolnoÊci do pracy, wnioskujàca
o dofinansowanie sk∏adek na ubezpie-
czenia spo∏eczne ze Êrodków Paƒstwo-
wego Funduszu Rehabilitacji Osób Nie-
pe∏nosprawnych na podstawie art. 25
ust. 3b ustawy z dnia 27 sierpnia
1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spo-
∏ecznej oraz zatrudnianiu osób niepe∏-
nosprawnych, dla której podstaw´ wy-
miaru sk∏adek na ubezpieczenia spo-
∏eczne stanowi zadeklarowana kwota
nie ni˝sza ni˝ 30 % kwoty minimalne-
go wynagrodzenia

05 70 — osoba prowadzàca pozarolniczà dzia-
∏alnoÊç gospodarczà niemajàca ustalo-
nego prawa do renty z tytu∏u niezdol-
noÊci do pracy, dla której podstaw´
wymiaru sk∏adek na ubezpieczenia
spo∏eczne stanowi zadeklarowana
kwota nie ni˝sza ni˝ 30 % kwoty mini-
malnego wynagrodzenia

05 72 — osoba prowadzàca pozarolniczà dzia-
∏alnoÊç gospodarczà majàca ustalone
prawo do renty z tytu∏u niezdolnoÊci
do pracy, dla której podstaw´ wymiaru
sk∏adek na ubezpieczenia spo∏eczne
stanowi zadeklarowana kwota nie ni˝-
sza ni˝ 30 % kwoty minimalnego wy-
nagrodzenia”,

e) wyrazy „09 20 — absolwent pobierajàcy stypen-
dium w okresie skierowania przez powiatowy
urzàd pracy na szkolenie lub odbycie sta˝u” za-
st´puje si´ wyrazami:

„09 20 — osoba pobierajàca stypendium
w okresie odbywania szkolenia, sta˝u
lub przygotowania zawodowego
w miejscu pracy, na które zosta∏a skie-
rowana przez powiatowy urzàd pracy
lub inny ni˝ powiatowy urzàd pracy
podmiot kierujàcy”;
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———————
4) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 1997 r. Nr 160, poz. 1082, z 1998 r. Nr 99, poz. 628,
Nr 106, poz. 668, Nr 137, poz. 887, Nr 156, poz. 1019
i Nr 162, poz. 1118 i 1126, z 1999 r. Nr 49, poz. 486, Nr 90,
poz. 1001, Nr 95, poz. 1101 i Nr 111, poz. 1280, z 2000 r.
Nr 48, poz. 550 i Nr 119, poz. 1249, z 2001 r. Nr 39,
poz. 459, Nr 100, poz. 1080, Nr 125, poz. 1368, Nr 129,
poz. 1444 i Nr 154, poz. 1792 i 1800, z 2002 r. Nr 169,
poz. 1387, Nr 200, poz. 1679 i 1683 i Nr 241, poz. 2074,
z 2003 r. Nr 7, poz. 79, Nr 90, poz. 844, Nr 223, poz. 2217
i Nr 228, poz. 2262, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 99,
poz. 1001 i Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 44, poz. 422,
Nr 132, poz. 1110, Nr 163, poz. 1362, Nr 164, poz. 1366
i Nr 167, poz. 1398.



2) cz´Êç III. Kod wykonywanego zawodu otrzymuje
brzmienie: 

„III. Kod wykonywanego zawodu — sk∏ada si´
z 6 znaków, zawartych w „Klasyfikacji zawodów
i specjalnoÊci”, stanowiàcej za∏àcznik do rozporzà-
dzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 8 grud-
nia 2004 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i spe-
cjalnoÊci dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej
stosowania (Dz. U. Nr 265, poz. 2644)”.

§ 2. 1. Kody tytu∏u ubezpieczenia, Podmiot podsta-
wowy wraz z rozszerzeniem oznaczone jako: „10 12 —
duchowny, nieprowadzàcy dzia∏alnoÊci gospodarczej,
op∏acajàcy sk∏adk´ od zadeklarowanej nadwy˝ki po-
nad minimalnà podstaw´ wymiaru” oraz „30 00 —
osoba, za którà nale˝y rozliczyç i op∏aciç sk∏adki lub
nale˝ne Êwiadczenia w dokumentach rozliczeniowych
sk∏adanych nie wczeÊniej ni˝ za nast´pny miesiàc, po
ustaniu tytu∏u do ubezpieczeƒ” stosuje si´ do wype∏-
niania dokumentów dotyczàcych okresu od dnia
1 stycznia 1999 r.

2. Kod tytu∏u ubezpieczenia, Podmiot podstawowy
wraz z rozszerzeniem oznaczony jako: „13 21 — osoba,
która na podstawie odr´bnych przepisów lub uk∏adów
zbiorowych pracy pobiera Êwiadczenie socjalne wy-
p∏acane w czasie urlopu kolejowego” stosuje si´ do
wype∏niania dokumentów przekazywanych od dnia
1 wrzeÊnia 2000 r.

3. Do wype∏niania dokumentów dotyczàcych okre-
su od dnia 1 kwietnia do dnia 31 maja 2006 r. Kody ty-
tu∏u ubezpieczenia, Podmiot podstawowy wraz z roz-
szerzeniem oznaczone symbolami: 05 10, 05 60, 05 61
oraz 05 70 stosuje si´ odpowiednio w brzmieniu: 

„05 10 — osoba prowadzàca pozarolniczà dzia∏alnoÊç
gospodarczà, dla której podstaw´ wymiaru
sk∏adek na ubezpieczenia spo∏eczne stanowi
zadeklarowana kwota nie ni˝sza ni˝ 60 %
kwoty przeci´tnego miesi´cznego wynagro-
dzenia

05 60 — osoba niepe∏nosprawna podejmujàca po raz
pierwszy prowadzenie pozarolniczej dzia∏al-
noÊci gospodarczej, wnioskujàca o dofinan-
sowanie sk∏adek na ubezpieczenia spo∏eczne
ze Êrodków Paƒstwowego Funduszu Rehabi-
litacji Osób Niepe∏nosprawnych na podsta-
wie art. 25 ust. 3b ustawy z dnia 27 sierpnia
1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spo∏ecznej
oraz zatrudnianiu osób niepe∏nosprawnych,
dla której podstaw´ wymiaru sk∏adek na
ubezpieczenia spo∏eczne stanowi zadeklaro-
wana kwota nie ni˝sza ni˝ 60 % kwoty prze-
ci´tnego miesi´cznego wynagrodzenia

05 61 — osoba niepe∏nosprawna podejmujàca po raz
pierwszy prowadzenie pozarolniczej dzia∏al-
noÊci gospodarczej, wnioskujàca o dofinan-
sowanie sk∏adek na ubezpieczenia spo∏eczne
ze Êrodków Paƒstwowego Funduszu Rehabi-
litacji Osób Niepe∏nosprawnych na podsta-
wie art. 25 ust. 3b ustawy z dnia 27 sierpnia
1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spo∏ecznej

oraz zatrudnianiu osób niepe∏nosprawnych,
dla której podstaw´ wymiaru sk∏adek na
ubezpieczenia spo∏eczne stanowi zadeklaro-
wana kwota nie ni˝sza ni˝ 30 % kwoty mini-
malnego wynagrodzenia

05 70 — osoba prowadzàca pozarolniczà dzia∏alnoÊç
gospodarczà, dla której podstaw´ wymiaru
sk∏adek na ubezpieczenia spo∏eczne stanowi
zadeklarowana kwota nie ni˝sza ni˝ 30 %
kwoty minimalnego wynagrodzenia”.

4. Kod tytu∏u ubezpieczenia, Podmiot podstawowy
wraz z rozszerzeniem oznaczony jako „ 05 50 — absol-
went prowadzàcy pozarolniczà dzia∏alnoÊç zwolniony
z obowiàzku op∏acania sk∏adek na ubezpieczenie eme-
rytalne” stosuje si´ do wype∏niania dokumentów do-
tyczàcych okresu do dnia 31 grudnia 2005 r.

5. Kod tytu∏u ubezpieczenia, Podmiot podstawo-
wy wraz z rozszerzeniem, oznaczony jako „09 20 —
osoba pobierajàca stypendium w okresie odbywania
szkolenia, sta˝u lub przygotowania zawodowego
w miejscu pracy, na które zosta∏a skierowana przez
powiatowy urzàd pracy lub inny ni˝ powiatowy urzàd
pracy podmiot kierujàcy” stosuje si´ do wype∏niania
dokumentów dotyczàcych okresu od dnia 1 kwietnia
2006 r.

6. Kody tytu∏u ubezpieczenia, Podmiot podstawo-
wy wraz z rozszerzeniem, o których mowa w § 1 pkt 1
lit. a i b oraz d, w brzmieniu nadanym niniejszym roz-
porzàdzeniem lub dodane niniejszym rozporzàdze-
niem stosuje si´ do wype∏niania dokumentów doty-
czàcych okresu od dnia 1 czerwca 2006 r. 

7. W przypadku ubezpieczonych niewyrejestrowa-
nych z ubezpieczeƒ spo∏ecznych lub z ubezpieczenia
zdrowotnego przed dniem 1 kwietnia 2006 r., których
kod tytu∏u ubezpieczenia w brzmieniu nadanym ni-
niejszym rozporzàdzeniem stosuje si´ od dnia 1 kwiet-
nia 2006 r., sk∏ada si´ dokument o symbolu ZUS
ZWUA, podajàc jako dat´ wyrejestrowania z ubezpie-
czeƒ dzieƒ 1 kwietnia 2006 r. i dotychczasowy kod ty-
tu∏u ubezpieczenia oraz dokument o symbolu ZUS
ZUA lub ZUS ZZA, podajàc jako dat´ powstania obo-
wiàzku ubezpieczeƒ dzieƒ 1 kwietnia 2006 r. i nowy
kod tytu∏u ubezpieczenia.

8. W przypadku ubezpieczonych niewyrejestrowa-
nych z ubezpieczeƒ spo∏ecznych lub   z ubezpieczenia
zdrowotnego przed dniem 1 czerwca 2006 r., których
kod tytu∏u ubezpieczenia w brzmieniu nadanym ni-
niejszym rozporzàdzeniem stosuje si´ od dnia
1 czerwca 2006 r., sk∏ada si´ dokument o symbolu
ZUS ZWUA, podajàc jako dat´ wyrejestrowania
z ubezpieczeƒ dzieƒ 1 czerwca 2006 r. i dotychczasowy
kod tytu∏u ubezpieczenia oraz dokument o symbolu
ZUS ZUA lub ZUS ZZA, podajàc jako dat´ powstania
obowiàzku ubezpieczeƒ dzieƒ 1 czerwca 2006 r. i nowy
kod tytu∏u ubezpieczenia.

§ 3. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem og∏o-
szenia.

Minister Pracy i Polityki Spo∏ecznej: K. Micha∏kiewicz
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