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UZASADNIENIE 

 

Art. 49 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń 

społecznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 300, z późn. zm.) stanowi podstawę wydania 

rozporządzenia 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 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 (Dz. U. poz. 2495). 

W związku ze zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 23 października 2018 r.  

o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. poz. 2192) oraz 

ustawą z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych  

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

spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz…) również w zakresie 

znowelizowanych przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, konieczne jest 

wydanie rozporządzenia zmieniającego w zakresie dostosowania wzorów druków 

stanowiących załączniki do ww. rozporządzenia do zmian wprowadzonych wymienionymi 

ustawami. W projekcie rozporządzenia proponuje się zatem wprowadzenie zmian  

w załącznikach nr 12, 17, 19, 20 i 24.    

Ustawa z dnia 23 października 2018 r. o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób 

Niepełnosprawnych wprowadziła system poboru składki na SFWON polegający  

na pobieraniu przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych łącznie składki na Fundusz Pracy  

i SFWON. Stąd też zaistniała konieczność dodania odpowiednich opisów w blokach 

deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA.    

Natomiast w związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. przepisów 

ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych 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 
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składek kwoty wpłaty w ramach pracowniczego planu kapitałowego (PPK) finansowane 

przez płatnika składek. 

Proponuje się, by rozporządzenie zmieniające weszło w życie z dniem  

1 stycznia 2020 r. 

W związku z faktem, iż przepisy ustawy o pracowniczych planach kapitałowych  

w zakresie dokonywania pierwszych do PPK weszły w życie z dniem 1 lipca 2019 r. kwoty 

obniżenia podstawy wymiaru składek z tytułu wpłat na PPK w okresie przejściowym, tj.  

od lipca do grudnia 2019 r., płatnicy będą wykazywali w raporcie ZUS RCA w brzmieniu 

dotychczasowym w polu nr 27, łącznie z kwotą obniżenia wynikającą z korzystania  

z pracowniczych programów emerytalnych. Nie przewiduje się możliwości korekty tych 

dokumentów w związku z wejściem w życie zmian projektowanego rozporządzenia  

w styczniu 2020 r., co oznacza, że nie będzie rozdzielania kwoty wpłaconej na pracownicze 

plany kapitałowe od kwoty wpłaconej na pracownicze programy emerytalne. Natomiast od  

1 stycznia 2020 r. płatnicy będą zobowiązani do dokonywania rozliczeń składek na PPK  

z wykorzystaniem zmienionych druków.    

Ponadto ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych 

oraz niektórych innych ustaw wprowadzono nowy typ spółki kapitałowej: prostej spółki 

akcyjnej. Jednocześnie wprowadzono również nową grupę ubezpieczonych tj. akcjonariuszy 

prostej spółki akcyjnej wnoszących do spółki wkład, którego przedmiotem jest świadczenie 

pracy lub usług. W celu umożliwienia zgłaszania się do ubezpieczeń społecznych ww. osób 

proponuje się rozszerzenie opisu funkcjonującego już kodu 05 43 o nową grupę 

ubezpieczonych gdyż zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i ustalania podstawy 

wymiaru składek są takie same dla dotychczasowych grup ubezpieczonych zgłaszanych do 

ubezpieczeń społecznych z tym kodem jak i nowej grupy ubezpieczonych. 

Celem wprowadzanych zmian jest umożliwienie płatnikom składek prawidłowego 

wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych, a tym samym prawidłowego zgłaszania  

do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego oraz rozliczania składek. Dlatego 

też projekt przewiduje wprowadzenie zmiany do obecnie istniejących druków stanowiących 

załączniki do rozporządzenia nr 12, 17, 19, 20 i 24: 

1) w imiennym raporcie miesięcznym o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach  

ZUS RCA (zmieniany zał. nr 12) w bloku III.B oraz IV.B dodano pole 28; 
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2) w deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA (zmieniany zał. nr 17): 

a) w bloku V zmieniono opis pola 04, 

b) w bloku VII dodano w nazwie bloku wyraz „SFWON”, dodano w nazwie pola 01 

wyraz „Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych”, 

c) zmieniono treść odnośników  nr 3 i 6 oraz dodano odnośnik nr 7; 

3) w informacji miesięcznej dla osoby ubezpieczonej (zmieniany zał. nr 19) w bloku III.B 

dodano pole 29; 

4) w informacji rocznej dla osoby ubezpieczonej (zmieniany zał. nr 20) w bloku III.B 

dodano pole 29; 

5) w załączniku nr 24 do rozporządzenia w części I. Kod tytułu ubezpieczenia w dziale  

1. Podmiot podstawowy wraz z rozszerzeniem opis kodu 05 43 obejmujący wspólników 

jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólników spółki jawnej, 

komandytowej lub partnerskiej rozszerzono o akcjonariuszy prostej spółki akcyjnej 

wnoszących jako wkład świadczenie pracy lub usług. 

 

Projektowane rozporządzenie umożliwi płatnikom składek prawidłowe wypełnianie 

dokumentów ubezpieczeniowych, a tym samym prawidłowe rozliczanie składek. 

Dostosowuje druki do zmian wynikających z obowiązującego prawa. Stąd też w tym zakresie 

proponowane rozwiązania wpływają pozytywnie na funkcjonowanie mikro-, małych i 

średnich przedsiębiorców w zakresie wykonywania obowiązków związanych z systemem 

ubezpieczeń społecznych. 

Proponuje się by regulacja weszła w życie dniem 1 stycznia 2020 r. Termin ten 

umożliwi dostosowanie się zainteresowanych do nowych warunków. 

Projekt rozporządzenia nie wymaga zamieszczenia przepisów przejściowych.  

W ocenie projektodawcy przedmiot projektowanej regulacji nie jest sprzeczny  

z prawem Unii Europejskiej i nie podlega procedurze notyfikacji zgodnie z przepisami  

w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych, 

ponieważ nie zawiera przepisów technicznych. 

Zgodnie z § 27 ust. 4 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.) projekt nie podlega 
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opinii właściwych instytucji i organów Unii Europejskiej, w tym Europejskiego Banku 

Centralnego. 

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) oraz § 52 uchwały nr 190 Rady Ministrów  

z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów projekt zostanie 

zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki 

Społecznej oraz na stronie podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji, w serwisie Rządowy 

Proces Legislacyjny z dniem skierowania do uzgodnień i konsultacji publicznych.  

 

 


