
Nazwa projektu 

Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej 

zmieniającego 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 

Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące: 

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 

 

Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra,  

Sekretarza Stanu lub Podsekretarza Stanu:  

Podsekretarz Stanu –  Marcin Zieleniecki 

 

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu: 

Departament Ubezpieczeń Społecznych  

 

Data sporządzenia: 21.08.2019 r. 

 

 

Źródło: art. 49 ust. 2 i 4 ustawy o systemie 

ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2019 r. 

poz. 300, z późn.zm.) 

Nr w wykazie prac legislacyjnych: 159 

 

OCENA SKUTKÓW REGULACJI 
1. Jaki problem jest rozwiązywany? 

W związku z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia 

Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. poz. 2192), ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 

kapitałowych (Dz. U. poz. 2215, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek 

handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz….) zaistniała konieczność wprowadzenia zmian w dokumentach 

ubezpieczeniowych (drukach) przekazywanych przez płatników składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych  

i ubezpieczonym, jak również w kodach ubezpieczonych. 

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt 

W projekcie rozporządzenia zostały dokonane zmiany w drukach stanowiących załącznik do rozporządzenia. Ustawa z 

dnia 23 października 2018 r. o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych wprowadziła obowiązek 

opłacania składki na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych razem ze składką na Fundusz Pracy. 

Stąd też zaistniała konieczność dodania odpowiednich opisów w blokach deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA. Natomiast 

ustawa z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych wprowadziła zmiany polegające na 

rozszerzeniu zakresu danych wykazywanych w imiennym raporcie miesięcznym o należnych składkach i wypłaconych 

świadczeniach o kwotę obniżenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu opłacania składki w 

ramach pracowniczych programów kapitałowych. Dlatego też w imiennym raporcie miesięcznym o należnych składkach i 

wypłaconych świadczeniach ZUS RCA, informacji miesięcznej dla osoby ubezpieczonej oraz w informacji rocznej dla 

osoby ubezpieczonej konieczne jest dodanie bloków w których wykazywane będą przez płatników składek kwoty wpłaty 

w ramach pracowniczego planu kapitałowego finansowane przez płatnika składek. Natomiast ustawa z dnia  

19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw wprowadziła nową grupę 

ubezpieczonych akcjonariuszy prostej spółki akcyjnej. W związku z tym rozszerzono opis kodu 05 43 obejmujący 

wspólników jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólników spółki jawnej, komandytowej lub 

partnerskiej, o akcjonariuszy prostej spółki akcyjnej wnoszących jako wkład świadczenie pracy lub usług.  
 
Nie ma możliwości pozalegislacyjnego rozwiązania proponowanych zmian. 

 

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?  

Nie dotyczy. 

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt 

Grupa Wielkość Źródło danych  Oddziaływanie 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych 1 - Przyjmowanie i przetwarzanie dokumentów 

Płatnicy składek 1,9 mln Zakład Ubezpieczeń 

Społecznych 

Składanie dokumentów. 

Ubezpieczeni 15,9 mln   

    



5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji 

 

Projekt zostanie przedstawiony do zaopiniowania: w trybie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach 

zawodowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 263): Forum Związków Zawodowych, NSZZ „Solidarność”, Ogólnopolskiemu 

Porozumieniu Związków Zawodowych; w trybie ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców  

(Dz. U. z 2015 r. poz. 2029, z późn. zm.): Konfederacji Lewiatan, Pracodawcom RP, Związkowi Pracodawców Business 

Centre Club, Związkowi Rzemiosła Polskiego, Związkowi Przedsiębiorców i Pracodawców. Zostanie on również 

przedstawiony Radzie Dialogu Społecznego na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu 

Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2232, z późn. zm.).  

Projekt zostanie również przekazany do zaopiniowania: 

 Prezesowi Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, 

 Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.  

Projekt rozporządzenia zostanie udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Ministra Rodziny, 

Pracy i Polityki Społecznej, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia 

prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248). 

Projekt rozporządzenia zostanie udostępniony również w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej 

Rządowego Centrum Legislacji w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny, zgodnie z § 52 ust. 1 uchwały nr 190 Rady 

Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2016 r. poz. 1006, z późn. zm.).  

 

6.  Wpływ na sektor finansów publicznych 

(ceny stałe z 

……. r.) 

Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł] 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Łącznie 

(0-10) 

Dochody 

ogółem (1)(2) 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

budżet państwa             

JST             

pozostałe 

jednostki: 
            

             

             

Wydatki 

ogółem (3)(4) 
0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

             

             

             

             

             

Saldo ogółem 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

budżet państwa             

JST             

pozostałe 

jednostki: 
            

             

             

Źródła 

finansowania  
 

Dodatkowe 

informacje, w 
tym wskazanie 

źródeł danych i 

przyjętych do 

obliczeń 

założeń 

 

Wdrożenie zmian informatycznych związanych z wprowadzeniem nowych druków nie spowoduje 

konieczności poniesienia przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych dodatkowych kosztów.   

 



 

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na 

rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe, a także na sytuację ekonomiczną osób niepełnosprawnych oraz 

osób starszych 

Skutki 

Czas w latach od wejścia w życie zmian 0 1 2 3 5 10 Łącznie (0-10) 

W ujęciu 

pieniężnym 

(w mln zł,  

ceny stałe) 

duże przedsiębiorstwa 

(banki) 

0 0 0 0 0 0 0 

sektor mikro-, małych i 

średnich przedsiębiorstw 

       

rodzina, obywatele oraz 

gospodarstwa domowe, 
osoby niepełnosprawne 

oraz starsze 

       

W ujęciu 

niepieniężnym 

 

 

duże przedsiębiorstwa  

sektor mikro-, małych i 

średnich przedsiębiorstw 
 

rodzina, obywatele oraz 

gospodarstwa domowe  

 

osoby niepełnosprawne 

oraz starsze 

 

Niemierzalne funkcjonowanie  

przedsiębiorców  

 

rodzina, obywatele oraz 

gospodarstwa domowe 

 

osoby niepełnosprawne 

oraz starsze 

 

Dodatkowe 

informacje, w 

tym wskazanie 

źródeł danych i 

przyjętych do 

obliczeń 

założeń  

 

Projektowane rozporządzenie nie wpłynie na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na 

funkcjonowanie przedsiębiorców. 

Projektowane rozporządzenie umożliwi płatnikom składek prawidłowe wypełnianie dokumentów 

ubezpieczeniowych, a tym samym prawidłowe zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia 

zdrowotnego oraz rozliczanie składek. 

Projektowane rozporządzenie nie wpłynie na  sytuację ekonomiczną i społeczną rodziny, a także osób 

niepełnosprawnych oraz osób starszych. 

Administratorem danych jest zgodnie z ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych  ZUS, który 

ustawowo odpowiada za bezpieczeństwo i kompletność danych na kontach ubezpieczonych i płatników 

składek. 

Operacje przetwarzania danych wynikają wprost z przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń 

społecznych, są proporcjonalne i niezbędne. Brak zmian dot. ww. ryzyka w stosunku do obecnego stanu 

prawnego. Brak zmian w projektowanym rozporządzeniu w zakresie przetwarzania danych w stosunku 

do obecnego stanu prawnego. 

8.  Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu 

   nie dotyczy 

Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie wymaganymi przez UE 

(szczegóły w odwróconej tabeli zgodności). 

 tak 

 nie 

nie dotyczy 

 zmniejszenie liczby dokumentów  

 zmniejszenie liczby procedur 

 

 

  skrócenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:       

 zwiększenie liczby dokumentów 

 zwiększenie liczby procedur 

 wydłużenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:       

 

  tak 

 nie 

nie dotyczy 



 

9. Wpływ na rynek pracy  

Brak wpływu na rynek pracy. 

 

10. Wpływ na pozostałe obszary 

 

 środowisko naturalne 

 sytuacja i rozwój regionalny 

 inne:       

 

 demografia 

 mienie państwowe 

 

 informatyzacja 

 zdrowie 

Omówienie 

wpływu 
Zmiana nie ma wpływu na wskazane obszary. 

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 

Proponuje się, by rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.  

12.  W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane? 

Nie dotyczy. 

 

13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)  

 
 


