
     

 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 1 grudnia 2020 r. 

Poz. 2125 

 

ROZPORZĄDZENIE  

MINISTRA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
1)

 

z dnia 26 listopada 2020 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych 

i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, 

zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych 

o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń 

o zamiarze przekazania raportów informacyjnych oraz innych dokumentów 

Na podstawie art. 49 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. 

z 2020 r. poz. 266, 321, 568, 695, 875 i 1291) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie określenia 

wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imien-

nych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczenio-

wych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów infor-

macyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych oraz innych dokumentów (Dz. U. poz. 2495 oraz 

z 2020 r. poz. 81 i 102) w załączniku nr 24 do rozporządzenia w części I „Kod tytułu ubezpieczenia” w dziale 1 „Podmiot 

podstawowy wraz z rozszerzeniem” wprowadza się następujące zmiany: 

1) po wyrazach „08 00 – osoba wykonująca odpłatnie pracę na podstawie skierowania do pracy, w czasie odbywania 

kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania” dodaje się wyrazy „09 00 – osoba pobierająca dodatek 

solidarnościowy”; 

2) wyrazy „22 10 – kombatant, za którego składki na ubezpieczenie zdrowotne ma obowiązek opłacać Urząd do Spraw 

Kombatantów i Osób Represjonowanych” zastępuje się wyrazami „22 10 – kombatant lub osoba represjonowana albo 

działacz opozycji antykomunistycznej lub osoba represjonowana z powodów politycznych, za których składki na 

ubezpieczenie zdrowotne ma obowiązek opłacać Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych”. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia. 

Minister Rodziny i Polityki Społecznej: M. Maląg 

                                                           
1) Minister Rodziny i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej – zabezpieczenie społeczne, na podstawie § 1 ust. 2 

pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra 

Rodziny i Polityki Społecznej (Dz. U. poz. 1723). 
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