
Na podstawie art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 30 paê-
dziernika 2002 r. o ubezpieczeniu spo∏ecznym z tytu∏u
wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U.
Nr 199, poz. 1673, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´-
puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Pracy i Polityki
Spo∏ecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie ró˝-
nicowania stopy procentowej sk∏adki na ubezpiecze-
nie spo∏eczne z tytu∏u wypadków przy pracy i chorób
zawodowych w zale˝noÊci od zagro˝eƒ zawodowych
i ich skutków (Dz. U. Nr 200, poz. 1692 i Nr 203,
poz. 1720, z 2006 r. Nr 42, poz. 283 oraz z 2007 r.

Nr 117, poz. 812) za∏àcznik nr 4 otrzymuje brzmienie
okreÊlone w za∏àczniku do niniejszego rozporzàdzenia.

§ 2. Wzór informacji o danych do ustalenia sk∏adki
na ubezpieczenie wypadkowe w brzmieniu nadanym
niniejszym rozporzàdzeniem ma zastosowanie od
dnia 1 sierpnia 2007 r.

§ 3. P∏atnicy sk∏adek mogà pos∏ugiwaç si´ wzorem
informacji o danych do ustalenia sk∏adki na ubezpie-
czenie wypadkowe w dotychczasowym brzmieniu: 

1) do czasu wyczerpania zapasów, je˝eli informacja
ta jest przekazywana w formie dokumentu pisem-
nego;

2) do dnia 31 paêdziernika 2007 r., je˝eli informacja ta
jest przekazywania w formie dokumentu elektro-
nicznego utworzonego w programie informatycz-
nym albo w formie wydruku z tego programu.

§ 4. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
7 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Pracy i Polityki Spo∏ecznej: 
J. Kluzik-Rostkowska
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO¸ECZNEJ1)

z dnia 9 paêdziernika 2007 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie ró˝nicowania stopy procentowej sk∏adki na ubezpieczenie spo∏eczne
z tytu∏u wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zale˝noÊci od zagro˝eƒ zawodowych i ich skutków

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

nistracji rzàdowej — zabezpieczenie spo∏eczne, na podsta-
wie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady Mini-
strów z dnia 1 marca 2007 r. w sprawie szczegó∏owego za-
kresu dzia∏ania Ministra Pracy i Polityki Spo∏ecznej (Dz. U.
Nr 38, poz. 243, Nr 110, poz. 760 i Nr 148, poz. 1041).

2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2002 r. Nr 241, poz. 2074, z 2003 r. Nr 83, poz. 760
i Nr 223, poz. 2217, z 2004 r. Nr 99, poz. 1001, Nr 121,
poz. 1264, Nr 187, poz. 1925 i Nr 210, poz. 2135, z 2005 r.
Nr 164, poz. 1366 oraz z 2007 r. Nr 115, poz. 792.
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Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra Pracy i Polityki Spo∏ecznej
z dnia 9 paêdziernika 2007 r. (poz. 1408)

WZÓR
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