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z dnia 12 Kwietnia 1989 r. zmieniające rozporz qdzenie w sprawie zas ił k ów r odzinnych na dzie,
ci rolników indywidualnych
z dnia 24 kwietnia 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysoko.ki opłat Za sprawdzenie kwalifikacji osób ubiegających się o uprawnienie do k ierowania pojazdami oraz wy·
sokośs: i wynagrodzenia egzaminatorów . .
z dnia 24 kwietnia 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych zasad udzielania
kredytów na zagospodarowanie dla młodych małżeństw i osób samotnie w y chowujących dzie- .
ci oraz pomocy w spłacie tych kredytów
z dnia 26 kwietnia 1989 r. w sprawie udzielania pracownikom z wolnień od pra cy w związku
z przygotowaniem wyborów do Sejmu i Senatu Polskiej Rzeczypospolite j Ludow ej
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Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 19 kwietnia 1989 r. w sprawie spisów wyborców dla
obwodów głosowania utworzonych za granicą
Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 19 kwietnia 1989 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych za grani c ą w wyborach do
Sejmu i Senatu Polskiej Rzeczypospolitej Ludo,wej
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Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 20 k wietnia 1989 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 14 grudnia 1982 r. o ubezpieczeniu s połecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin
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ROZPORZĄDZENIE

RADY MINISTRÓW

z dnia 12 kwietnia 1989 r.
zmieniające rozporządzenie

w sprawie

zasiłków

Na podstawie art. 13 ust. 3. i art. 46 ustawy z dni,!
14 grudnia 1982 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników
indywidualnych i członków ich rodzin (Dz. U. Nr 40,
poz. 268, z 1984 r. Nr 52, poz. 269, z 1986 r. Nr 42, poz,. 202,
z 1988 r. Nr 19, poz. 132 i z 1989 r. Nr lO, poz. 53) zarządza się,

co

następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 maja
1986 r. w sprawie zasiłków rodzi~nych na dzieci rolników indywidualnych (Dz. U. Nr 21, poz. 109, z 1987 r.
Nr 16, poz. 98 i z 1988 r. Nr lO, poz. 73) wprowadza się
następujące

zmiany:

.

1) § 3 otrzymuje brzmienie:

,,§ 3.

Zasiłek

2000

rodzinny przyznaje się w wysokości
na jedno dziecko.",

zł miesięcznie

rodzinnych na dzieci rolnikÓw indywidualnych.
3) § 6 otrzymuje brzmienie:
organ administracji państwowej
o właściwości szczególnej do spraw finansowych stopnia podstawowego pomniejsza kwotę
wpływów ze składek na Fundusz Ubezpiecze'n ia
Społecznego Rolników, przekazywaną do od·
działu Zakładu Ubezpieczeń , Społecznych, o kwotę wydatków na zasiłki rodzinne."
§ 2. Minister Pracy i Polityki Socjalnej ogłosi w
Dzienniku Ustaw, w drodze obwieszczenia, jednolity tekst
rozpo'rządzenia Rady Ministrów z dnia 9 maja 1986 r. W
sprawie zasiłków rodzinnych na dzieoi rolników indywidualnych, z uwzględnieniem zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem wydania jednolitego
tekstu 'i z zastosowaniem ciągłej numeracji paragrafów,
ustępów i purik'tów.
,,§ 6. Terenowy

§ 3.
ogłoszenia

2) w § 4 na ' końcu kropkę skreśla się i dodaje wyrazy
"i podzielenie przez liczbę tych osób.",

Rozporządzenie wchodzi
w
z mocą od dnia 1 stycznia

Prezes Rady Ministrów:

życie

z

dniem

1989 r.
M~ F~ Rakow~kl
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ROZPORZĄDZENIE

RADY MINISTROW

z dnia 24 kwietnia 1989 r.
zmieniające rozporządzenie

w sprawie wysokości opłat za sprawdzenie kwalifikacji osób ubiegających
o uprawnienie do kierowania pojazdami oraz wysokości wynagrodzenia egzaminatorów.

Na 'p odstawie art. 79 ust. 2 ustawy z dnia 1 lutego
Prawo o ruchu drog.owym(Dz. U. Nr 6, poz. 35)
zarządza się, c.o następuje:

2) i§ 9 otrzymuje brzmienie:

1983 r. -

,,§ 9. 1. Za przepr.owadzenie egzaminu osoby ubiegającej się o prawo jazdy określonej kategorii egzamlinat.oroWi przysługuje wynagrodzenie w wysokości:
1) przy kategorii A, T, M lub trolejbusowej - 600 zł,
2) przy kategorii li - 700 zł,
3) przy kategorii B, C lub D 1000 zł,
4) przy kategorii C i E lub D i E -'- 1300 zł.

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 1983 r. w sprawie wysokości .opłat za sprawdzenie

kwalifikacji osób ubiegających się o uprawnienie do kierowania pojazdami oraz wys.okości wynagrodzenia egzaminatorów (Dz. U. Nr 68, poz. 303 i z 1988 r. Nr 22,
poz. 155) wprowadza się następujące zmiany:
1) § 2 otrzymuje brzmienie:
,,§ 2. 1.

Opłata

za egzamin wymagany do uzyskania
jazdy określonej kategorii wynosi :
1) przy kategorii A, T, M lub trolejbusowej - 2400 źł,
2) przy kategorii E - 2800 zł,
3) przy kategorii B, C, D lub przy jednoczesnym ubieganiu się o kateg.orie C i E
lub D i E - 4000 zł.

gającej się o kartę uprawniającą do kierowania pojazdami określonego rodzaju egzaminator.owi przysługuje wynagrodzenie w
wysokości :

1) za egzamin na kartę mot.orowerową
240 zł,
2) za egzamin na kaTtę rO'Werową - 150 zł,
3) za egzamin na kartę wożnicy - 240 zł."

Opłata za egzamin wymagany do uzyskania
karty wynosi:
1) motorowej - 600 zł,

2) wożnicy
3) rowerowej

- -300
- 600

--~

2. Za przeprowadzenie egzaminu os.oby ubie-

~rawa

2.

się

,§ 2. Rozporządzenie wchodzi w
14 dni od dnia ogłoszenia.

zł,

zł.",

życie

po

/

upływie

Prezes Rady Ministrów: M. F. Rakowski
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RADY MINISTROW
,,,

'

z dnia 24 kwietnia 1989 r.
zmieniające

dla

rozporządzenie

młodych małżenstw

w sprawie ogólnych zasad udzielania kredytów na zagospodarowanie
i osób samotnie wychowujących dzieci oraz pomocy w spłacie tych kredytów.

Na podstawie art. .1 21 ust. 2 pkt 3 lit. b) oraz ust. 3
pkt 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r. - Prawo bankowe
(Dz. U; Nr 4, poz. 21) i art. 79 Kodeksu pracy (Dz. U.
z 1974 r. Nr 24, poz. 141, z 1975 r. Nr 16, poz. 91, z 1981 r.
Nr 6, poz. 23, z 1982 r. Nr 31, poz. 214, z 1985 r. Nr 20,
poz. 85 i Nr 35, poz. 162, z 1986 r. Nr 42, poz. 201,' z 1987 r.
Nr 21, poz. 124, z 1988 r. Nr 20, poz. 134 oraz z 1989 r.
Nr 20, poz. 10't ) zarządza się, co następuje:
§ 1. W

3

września

rozporządzeniu

Rady

Ministrów

z

dnia

1984 r. w sprawie ogólnych zasad udzielania

kredytów na zagospodarowanie dla młodych małżeństw
i .osób samotnie wychowujących dzieci oraz pomocy w
spłacie tych kredytów (Dz. U. Nr 44, poz. 233, z _
! 985 r.

Nr 17, poz. 71, z 1986 r. Nr 21, poz. 111 i z 1988 r. Nr 33,
poz. 253) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1:

a) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
,,1) młodym małżeństwom, w których żaden z mał
żonków nie przekroczył 35 roku życia, oboje
małżonkowie pracują albo jeden pracuje, a
drugi wychowuje dzieci lub studiuje - w okresie roku od daty zawąrcia zwi'izku małteń
skiego,",
b) w ust. 1 w pkt 2 po wyrazie "osobom" dodaje
wyraz "pracującym",

się

--,

Dziennik. U~faw Nr

24

c) po ust. 1 dodaje

...... 391 ......;
się

nowy ust. 2 w brzmieniu:

3) w § 5:

udzielony w 1989 r. także
w których żaden z mał
żonków nie przekroczył 3S roku życia, oboje
małżonkowie pracują albo jeden pracuje, a
drugi wychowuje dzieci lub studiuje i które
otrzymały w
1989 r. pierwsze samodzielne
mieszkanie bądż osobną kwaterę stałą.",

,,2. Kredyt

może być

a) ust. 1 i 3

młodym małżeństwom,

.0", "

d) dotychczasowe ust. 2 i 3
oznaczenie ust. 3 i 4;
2) § 2 otrzymuje brzmienie:
,,§ 2. 1. Kredyt może

otrzymują

Poz. 129 i 13()

b) , dotychczasowy ust. 2 otrzymuje oznaczenie ust. l;
w przepisie tym ponadto wyrazy "w porozumieniu
z Ministrami Pracy i Polityki Socjalnej oraz Finansów" skreśla się, a po wyrazach "Milicji Obywatelskiej" stawia się przecinek i dodaje wyrazy
"i Służby Bezpieczeństwa",

odpowiednio

cj dotychczasowy ust. 4 otrzymuje oznaczenie ust. 2
i brzmienie:
,,2.

być

udzielony jeden raz w
kwocie nie większej niż dwudziestokrotna
wysokość przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce uspołecznionej w roku poprzednim.

2.

Przeciętne

wynagrodzenie miesięczne ustala
podstawie obwieszczenia Prezesa
Głównego Urzędu Statystycznego i stosuje
się do określania wysokości kredytu udzielanego poczynając od daty ogłoszenia t'e go
obwieszczenia.
SIę

na

3. Kredyt jest oprocentowany w wysokości
równej podstawowej stopie oprocentowania
'kredytu - refinansowego, udzielanego przez
Narodowy Bank Polski.
4. Od kredytów nie spłaconych w terminie i od
kredytów postawionych w stan natychmiastowej wymagalności obowiązuje .oprocentowanie w wysokości ustalonej przez Prezesa
Narodowego Banku Polskiego dla zadłużenia
przeterminowanego.

skreśla się,

Szczegółowe warunki umów kredytowych oraz
,t ryb udzielania, zabezpieczania i spłaty kredytów, o których mowa w § 1, ustalają w zakresie swoich właściwości Prezesi Powszechnej
Kasy Oszczędności - Banku Państwowego
Banku Gospodarki Zywnościowej."

§ 2. Przepisy niniejszego rozporządzenia stosuje się
do umów o ' kredyt zawieranych po dniu jego wejścia
w życie.
§ 3. Przewodniczący Komitetu do Spraw Młodzieży
i Kultury Fizycznej ogłosi w Dzienniku Ustaw, w drodze
obwieszczenia, jednolity tekst rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 września 1984 r. w sprawie ogólnych zasad
udzielania kredytów na zagospodarowanie dla młodych
małżeństw i osób samotnie wychowujących dzieci oraz
pomocy w spłacie tych kredytów, z uwzględnieniem zmian
wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem wydania jednolitego tekstu i z zastosowaniem ciągłej numeracji paragrafów, ustępów i punktów.

§ 4.

Rozporządzenie

wchodzi w

życie

z dniem

ogło

szenia.

5. Kredyt jest udzielany w formie gotówkowej.",

I

Prezes Rady Ministrów: M. F. Rakowski
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RADY MINISTRÓW

z dnia 26 kwietnia 1989 r.

w sprawie udzielania pracowDJkom

zwolnień

od pracy w związku z przygotowaniem wyborów do Sejmu 1 Senatu
Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

Na podstawie art. 104 § 3 Kodeksu pracy (Dz. U. f.
1974 r. Nr 24, poz. 141, z 1975 r. Nr 16, poz. 91, z 1981 r.
Nr 6, poz. 23, z 1982 r. Nr 31, poz. 214, z 1985 r. Nr 20,
poz. 85 i Nr 35, poz. 162, z 1986 r. Nr 42, poz. 201, z 1987 r.
Nr 21, poz. 124, z 1988 r. Nr 20, poo;. 134 oraz z 1989 r.
Nr 20, poz. 107) zarządza się, co następuje:
pracy jest o'bowiązany udzielać prar
cownikowi - na jego wniosek - doraźnych zwolnień od
pracy w celu wykonywania zadań w związku z przygotowaniem wyborów do Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej
Ludowej X kadencji i Senatu Polskiej Rzeczypospolitej
Ludowej w wymiarze niezbędnym do wykonywania tych
§ 1.

1.

Zakład

zadań i w okresie nie dłuższym niż do ' dnia 18 czerwca

1989 r.
2. Wniosek pracownika o udzielenie zwolnienia od
pracy, o którym mowa w ust. 1, powinien być, na żąda
nie zakładu pracy, stosownie udokumentowany.
3. Za czas zwolnienia od pracy, o którym mowa w
ust. 1, pracownik nie zachowuje prawa do wynagrodzenia.
§

2.

Rozporządzenie

wchod:m ' w

życie

z dniem

ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: M. F. Rakowski
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MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH

z dnia 19 kwietnia 1989 r.

w sprawie spisów wyborców dla obwodów
Na podstawie art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 7 kwietnia
1989 r. - Ordynacja wyborcza do 'Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej X kadencji, na lata 1989-1993 (Dz. U.
Nr 19, poz. 102) oraz w związku z art. 1 ust. 1 ustawy
z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Ordynacja wyborcza do Senatu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (Dz. U . . Nr 19,
poz. 103) zarządza się, co następuje:
§ 1. Spisy wyborców dla obwodów głos01Wania t~o
rzonych za granicą sporządzają i aktualizują kierownicy
przedstawicielstw dyplomatycznych lub urzędów konsul arnych,zwani dalej "kierownikami placówek".
§ 2. Spis wyborców sporządza się Vi dwóch egzemplarzach, oddZ'i.elnie dla każdego obwodu głosowania. '
§ 3. 1. W spisie wyborców umieszcza się obywateli polskich posiadających prawo wybierania, którzy:
1) są pracownikami polskich przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych lub innych placówek,
2) pr,zebywają za granicą na podstawie delegacji służ
bowych,
3) wykonują pracę na podstawie umów międzynarodo
wych lub kontraktów,
4) są członkami rodzin osób określonych w pkt 1-3.

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do żołnie
rzy w czynnej służbie wojskowej i członków ich rodzi!).
3. W spisie wyborcóW uInleszcza się także obywateli
polskich przebywających za granicą, nie wymienionych
w ust. 1, jeżeli posiadają prawo wybierania i zgłoszą wnio. sek o umieszczenie ich w spisie wyborcólW. Wniosek taki
może być zgłoszony także w dniu wyb.orów.
t§ 4. 1. Kierownik placówki sporządzający spis wyborców wydaje wybarcy ;zmieniającemu miejsce pobytu
w okresie od dnia sporządzenia spisu do dnia poprzedzającego dzień wyborów na jego żądanie - zaślWiadcze
nie o prawie do głosowania. Wydając zaświadczenie kierownik placówki skreśla wyborcę ze spisu z adnotacją
"zaświadczenie".

2. Zaświadczenie o prawie do głosowania wydaje
do dnia poprzedzającego dzień wyborów.

się

§ 5. 1. Spis wyborców sporządza się na formularzach,
których WZór określa załącznik nr l' do rozporządzenia
Ministra Spraw Wewnętrznych Z dnia 10 kwietnia 1989 r.
w sprawie spisów wyborców (Dz. U. Nr 21, poz. 113).

2. Spis wyborców sporządza się zgodnie z rubrykami formularza, z uwzględnieniem następujących z.mfan:
1) vi miejsce pieczęci nagłówkowej organu sporządza
jącego ' spis umieszcza się napis "Ambasada (Konsuiat)
w

._-_. ~~---- ----_

.... _-- _..

"

l

2) w rubryce "miejsce pobytu stałego 'lub czasowego"
w stost.\nku do pracowników polskich placówek za
granicą i ich rodzin podaje się: "Ambasada (Konsulat),
BRH w ...................... ", w stosunku zaś do innych osób
przebywających
czasowo za granicą wpisuje się
miejsce pobytu stajego wyborcy w kraju, a w odnie-

głosowania

utworzonych za

granicą.

sieniu do osób stale przebywających za granicą w'pi~ ,
suje się ich aktualny . adres.
3. Spis wyborców sporządza się 'w kolejności alfabetycznej nazwisk.
§ 6.

Formularze spisowe zapisuje

się

~

,

(

"

dwustronnie.

§ 7. Spis wyborców sporządza się pismem maszynowym lub pismem ręcznym - atramentem lub długopisem,
głosowania utworzonych w miejw których przebywają osoby wykonujące '
prace na podstawie umów międzynarodowych lub kontraktów, kierownicy placówek sporządzają spisy wybor~ .
ców na podstawie wykazów dostarczonych przez ' polskich
kierowników tych prac.
§ 9. Spis wyborców podpisuje kierownik placówki
i zaopatruje w pieczęć urzędową placówki. Ponadto każdy
arkusz spisu powinien być opatrzony pieczęcią urzędową
placówki i parafowany przez kierownika placówki.

§ 8. Dla obwotlów

scowościach,

§ 10. 1. Spisy wyborców sporządza się najpóźniej na

12

dzień

przed dniem wyborów.
2. Kierownik placówki przekazuje jeden egzemplarz
spisu wyborców przewodniczącemu obwodowej komisji
wyborczej najpóźniej w przeddzień wyborówi drugi
egzemplarz przechowuje u siebie.
r§ 11. 1. Najpóźniej w 10 dniu przed dniem wyborów
, kierownicy placówek sporządzający spisy wyborców wy- '
kładają je do publicznego wglądu na okres 3 dni po 5 godzin dziennie w porze dostępnej dla wyborców. Terminy
i miejsca wyłożenia spisów podaje śię do wiadomości
wyborców.
2. Podczas wyłożenia spisów wyborców wyborca
może żądać sprawdzenia prawidłowości umieszczenia lub
nieumieszczenia ,w spisie siebie oraz innych osób. Sprawdzenia można dokonywać także telefonicznie.

.,

"~:~.

;

. "t';

0r: ,
/

(§ 12. Reklamacje w sprawie pominięcia w spisie wyborców osoby uprawnionej lub umieszczenia osoby nieuprawnionej do głosowania mogą być zgłoszone pisemnie
lub ustnie do protokołu.

§ 13. Zgłoszone w czasie wyłożenia spisów wyborców
do publicznegó wglądu oczywiste błędy w danych dotyczących wyborcy prostuje się bezpośrednio w spisie wyborców.
.
§ 14. Niezależnie od wyłożenia spisów wyborców do ,
publicznego wglądu, wyborcy mogą być także zawiadamiani o umieszczeniu !ich w spisie.
§ 15. 1. Kierownik placówki, który sporządził spis
wyborców, dokonuje jego aktualizacji, w szczególności
z powodu zmian spowodowanych ruchem osób umieszczonych w spisach.
2. Zmiany wynikające z okoliczności, o których mowa w ust. 1, wykazuje , się w formie uzupełnień lub
skreśleń w spisie wyborców.
t§ 16. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 0910szenia.
Minister Spraw Zayranicznych: T. Olechowski

,
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-
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MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH

z dnia 19 kwietnia 1989 r.

w sprawie

powoływania

obwodowych komisji wyborczych w obwodach glosowania utworzonych za
w wyborach do Sejmu i Senatu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

Na podstawie art. 34 ust. 4 ustawy z dn'ia 7 kwietnia
Ordynacją wyborcza do Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej X kadencji, na lata 1989---.,1993 (Dz. U.
Nr 19, poz. 102) oraz w związku z art. 1 ust. '.1 ustawy
'Z dnia 7 kwietnia 1989 r. -: Ordynacja wyborcza do Senatu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (Doz. U. Nr 19 y
poz. 103) zarządza się , conastępuj~:
1989 r. ---,.

,
1. W obwodach głosowania utworzonych za granicą
obwodowe komisje wyborcze powołuje, najpóźniej w
25 dniu przed dniem wyborów, spośród wyborców, w formie pisemnej, kierownik przedstawicielstwa dyplomatycznego lub urzędu konsularnego.
.
~

§ 2.

Kierownik przedstawicielstwa dyplomatyczobwodowe kom15je wyborcze w obwodach
głosowania utworzonych w miejscowości będącej siedzibą
przedstawicielstwa ' oraz dla obwodów głosowania utworzonych w okręgu konsularnym - urzędu konsularnego,
nego

którego siedziba znajduje się w tej s,a mej mleJscowoSCI
co siedziba przedstawicielstwa dyplomatycznego.
2. Kierownik przedstawicielstwa dyplomatycznego pokomisje wyborcze w 'pozostautworzonych w kraju urzędo
wania, jeśli nie ma w tym kraju urzędów konsularnych.

wołuje również obwodowe
łych dbwodach głosowania

3. Kierownik urzędu konsularnego, którego siedziba
znajduje się poza miejscowością będącą siedzibą przedstawicielstwa dyplomatycznego, powołuje obwodowe komisje wyborcze w obwodach głosowania utworzonych w
danym okręgu k onsularnym.

1.

powołuje

granicą

Rozporządzenie

§ 3.

wchodzi

życie

w

z

dnrem

ogłosz e nia.

Minister Spraw Zagranicznych: T. Olechowski
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OBWIESZCZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ

z dnia 20 kwietnia 1989 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 14 grudnia 1982 r. Q ubezpieczeniu społecznym
rolników indywidualnych i członków icb rodzin.

,'.

1. Na podstawie art. 9 ustawy z dnia 24 lutego 1989 r .
.\ o zm'lanle ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników
in.dywidualnych i członków ich rodzin oraz o zmianie
ustawy o podatku rolnym (Dz. U. Nr 10, poz. 53) ogłasza
się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity
tekst us;ta·w y z dnia 14 grudnia 1982 r. o ubezpiec·z eniu
społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin (Dz. U. Nr 40, poz.' 268, z 1984 r. Nr 52, pocz;. 269,
z 1986 r. Nr 42, poz. 202, z 1988 r. Nr 19, poz. 132 i z
1989 r. Nr" 10, poz. 53), z uwzględnieniem zmian wynikają
cych z przepisów ogłoszonych przed dniem wydania jed-

nolitego tekstu i z zastosowaniem
kułów, ustępów i punktów.

ciągłej

numeracji arty-

2. Podany w załączniku do nmIeJszego obwieszczenia
jednolity tekst nie obejmuje nast ępujących przepisów:
l) art. 77 ustawy z dnia 14 grudnia 1982 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków
ich rodzin (Dz. U. Nr 40, poz. 268) w brzmieniu:
"Art. 77. Ustawa wchodzi w
1983 r.",

życie

z dniem l stycznia

!I.:.'
"

, J...,-.iI.
)

"

." .
-
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3. Przyznanie dodatku w myśl ust. 1 lub 2
może powodować przekroczenie górnej
granicy wysokości świadczenia określo
nej w przepisach, na podstawie których
świadczenie zostało przyznane.

2) art. 12 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o funduszu
gminnym i funduszu miejskim (Dz. U. Nr 52, poz. 269)

w brzmieniu:
"Art. 12. Ustawa wchodzi w
1985

życie

z dniem 1 stycznia

r.", .

3) art. 48 ustawy z dnia 25 listopada 1986 r. o organiza-

cji i finansowaniu ub e z.pi·e c zeń
Nr 42, poz. 202) w brzmieniu:

•

społecznych

(Dz. U.

"Art. 48. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia
198.7 r., z tym że art. 36 wchodzi w życie
z dniem 1 stycznia 1988 r.",

Art. 4. 1. Osoby mające przed dniem 1 stycznia
1989 r. ustalone prawo do emerytury lub
renty za przekazane gospodarstwo rolne
oraz do innych świadczeń o charakterze
emerytalnym i rentowym zachowują prawo do pobierania tych ś w i adczeń na zasadach dotychczasowych.
zasadach dotychczasowych wypłaca
emerytury lub renty osobom,
o których mowa wart. 2 i 3, jeżeli przekażą gospodarstwa rolne do dnia 31 grudnia 1989 r.

2. Na

się również

4) art. 19 ustawy z dnia 16 czerwca 1988 r. o zmianie

niektórych ustaw regulujących zasady funkcjonowania terenowych organów władzy i administracji panstwowej (Dz. U. Nr 19, poz. 132) w brzmieniu:
"Art. 19. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia
1989 r., z wyjątkiem art. 18, który wchodzi
w życie z dniem'ogłoszenia.",
5) art. 2-8 i 10 ustawy z dnia 24 lutego 1989 r . o zmia-

nie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin oraz o zmianie
ustawy o podatku rolnym (Dz. U. Nr 10, poz. 53) w
brzmieniu:

Art. 5. Wnioski osób, które na podstawie przeplsow
dotychczasowych nie odpowiadały warunkom
wymaganym do przyznania emerytury lub
renty, podlegają na ich żąda~ie ponownemu
rozpatrzeniu, jeżeli osoby te odpowiadają
warunkom do uzyskania świadczeń obowią
'zującym od dnia wejścia w życie ustawy.
Art. 6.

.. "

Właścicielom

budynków znajdujących się na
gruntu, która wchodziła w skład gospodarstwa rolnego przekazanego Państwu na
podstawie przepisów obowiązujących przed
dniem 1 stycznia 1983 r., przysługuje nie od- ,
płatnie na '. własność działka gruntu, na której te budynki zostały wzniesione. Z włas
nością wyłączonej nieruchOIilości jest związa
na służebność gruntowa w zakresie niezbęd~
nym do korzystania z niej. O przeniesieniu
własności działki, jej wielkości oraz o ustanowieniu służebności orzeka terenowy organ
administracji państwowej o właściwości
szczególnej stopnia podstawowego.
działce

"Art. 2. 1. Osoby prowadzące w dniu 31 grudnia
1988 r. gospodarstwo rolne o powierzchni
do .1 ha włącznie użytków rolnych i nie
podlegające-innym przepisom o zaopatrzeniu emerytalnym lub o ubezpieczeniu społecznym mogą dobrowolnie kontynuować
ubezpieczenie, jeżeli wystąpią z wnioskiem w tym zakresie do dnia 31 grudnia
1989 r. Do osób kontynuujących ubezpieczenie stosuje się przepisy ustawy dotyczące rolników.
2.

~ada Ministrów, w drodze rozporządze
nia, określa szczegółowe zasady i tryb
obejmowania ubezpieczeniem oraz ewidencji i poświadczania okresów ubezpieczenia.

Art. 3. 1. Osobom, które vi okresie pobierania emetury lub renty na podstawie przepisów o
zaopatrzeniu emerytalnym lub o ubezpieczeniu społecznym podlegały ubezpieczeniu społecznemu z tytułu prowadzenia
gospodarstw rolnych, do pobieranych
świadczeń przysługuje dodatek w wysokości po 0,5% podstawy wymiaru za każ
dy rok podlegania temu ubezpieczeniu.
wejścia w życie
ustawy podlegały podwójnemu ubezpieczeniu z tytułu prowadzenia gospodarstwa
rolnego i równoczesnego wykonywania
zatrudnienia lub innej działalności - w
razie nabycia prawa do emerytury lub
renty na podstawie innych przepisów o
zaopatrzeniu emerytalnym lub o ubezpieczeniu społecznym, przysługuje dodatek,
o którym mowa w ust. l, za każdy rok
podwójnego ubezpieczenia.

2. Osobom, które do dnia

Art. 7.

Pozostałe

/

do realizacji raty podwyżek emerytur i rent, określone przepisami wydanymi
na podstawie upoważnienia przewidzianego
wart. 47 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia .
1982 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników '
indywidualnych i członków ich rodzin·
(Dz :~. Nr 40, poz. 268, z 1984 r. Nr 52, ,poz.
269, z 1986 r. Nr 42, poz. 202 i z 1988 r,.
Nr 19, poz. 132), realizuje się jednorazowo
od dnia 1 marca 1989 r.

Art. 8. W ustawie z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. Nr 52, poz. 268, z
1986 r. Nr 46, poz. 225, z 1988 r. Nr 1, poz. 1
oraz z 1989 r. Nr 1, poz. 45) wart. 1 w ust. 2
wyrazy ,,0,5 ha" zastępuje się wyrazami
,,1 ha".
"Art. 10. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia
z mocą od dnia l' stycznia 1989 r., z wyj~t
kiem art. 1 pkt 9 i art. 8, które wchodzą w
życie z dniem 1 stycznia 1990 r."
Minister Pracy

Polityki Socjalnej: M. Czarski

·1

~

,

-I

"
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395 Załącznik

do obwieszczenia Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej z dnia
20 kwietnia 1989 r. (poz. 133)

USTAWA
z dnia 14 grudnia 1982 r.
społecznym

o ubezpieczeniu
Rozdział

Zwes

rolników Indywidualnych i

1

członków

się nieodpłatne przekazanie na rzecz Państwa na wniosek rolnika własności i posiadania tego gospodarstwa,

świadczeń

rozumie się rentę inwalidzką i rentę rodzinną,

8) renta -

Art. 1. 1. Ubezpieczenie społeczne rolników indywidualnych, zwane dalej "ubezpieczeniem", obejmuje rolników prowadzących gospodarstwa rolne.

9) choroby zawodowe - rozumie się choroby określone
w przepisach wydanych na podstawie art. 231 pkt 2
Kod'e ksu pracy.

2. Ubezpieczenie obejmuje również domowników praw gospodarstwie rolnym.

Art. 3. 1. Ubezpieczenie jest

cujących

2. Ubezpieczeniu nie
Art. 2. Przez

użyte

w ustawie

określenie:

1) rolnik - rozumie się osobę:
a) , prowadzącą gospodarstwo rolne lub dział specjalny samodzielnie albo w charakterze współwłaści
ciela (współposiadacza) na gruntach stanowiących
jej własność lub będących w jej posiadaniu,
b) małżonka rolnika,
2) domownicy i inne osoby

rozumie

się członków

rodziny rolnika
w gospodarstwie rolnym, jeżeli pozostają we wspólnym gospodarstwie domowym
z rolnikiem, ukończyły 16 lat, nie podlegają obowiąz
kowi ubezpieczenia na podstawie innych przepisów,
a ponadto praca w gospodarstwie rolnym stanowi ich
główne źródło utrzymania,
rozumie

się

rolnika oraz domow-

4) gospodarstwo rolne - rozumie się będące własnością
lub znajdujące się w posiadaniu tej samej osoby nieruchomości rolne, jeżeli stanowią lub mogą stanowić
zorganizowaną całość gospodarczą, obejmującą grunty
rolne i leśne wraz z budynkami, urządzeniami i inwentarzem oraz prawami i obowiązkami związanymi
z prowadzenIem gospodarstwa, gdy powierzchnia
użytków rolnych tego gospodarstwa przekracza 1 ha,
5)

dział

specjalny - rozumie się uprawy i hodowle podlegające opodatkowaniu podatkiem rolnym od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej; do działu
specjalnego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy
..qotyczące gospodarstwa rolnego,
",

6) przekazanie gospodarstwa rolnego - rozumie się przeniesienie posiadania, a jeżeli rolnik jest właścicielem,
takż~ własności gospodarstwa:
a) nieodpłatnie następcy,
b) nie odpłatnie lub w drodze sprzedaży innej osobie
fizycznej albo prawnej, jeżeli rolnik nie ma następ
cy lub gdy następca nie spełnia warunków do przejęcia gospodarstwa albo odmawia jego przejęcia,
a także gdy następca został uznany przez sąd za
niegodnego przejęcia gospodarstwa,
7) przekazanie gospodarstwa rolnego

Państwu

-

rozumie

obowiązkowe.

podlegają

osoby:

l) będące pracownikami zatrudnionymi w wymiarze cza-su pracy nie niższym niż połowa wymiaru obowiązu
jącego w danym zawodzie albo objęte innymi przepisami o ubezpieczeniu społecznym lub o zaopatrzeniu
emerytalnym,
2) mające ustalone prawo do emerytury lub renty,
3) użytkujące wyłącznie grunty stanowiące własność
związków wyznaniowych.

pracujące

3) ubezpieczony ników,

ich rodzin.

Art. 4. Ubezpieczonemu

przysługują:

świadczenia lecznicze i położnicze, zaopatrzenie w
leki, przedmioty ortopedyczne, protezy, środki opatrunkowe i pomocnicze, pobyt w domu pomocy społecznej, a także świadczenia związane z rehabilitacją
zawodową lub' przekwalifikowaniem w związku z brakiem możliwości wykonywania zawodu rolnika,
2) świadczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób
zawodowych obejmujące zasiłki chorobowe, jednorazowe odszkodowania z tytułu stałego lub długotrwa
łego uszczerbku na zdrowiu albo śmierci, a także

l)

okresową rentę inwalidzką,

3)

zasiłki

4)

zasiłki macierzyńskie,

5)

zasiłki

6)
7)

zasiłki pielęgnacyjne

porodowe,
rodzinne,

świadczenia

na dzieci,
emerytalne i rentowe

obejmujące

turę, rentę inwalidzką, rentę rodzinną

emeryoraz dodatki do

emerytur i rent,
8) zasiłki pogrzebowe.
Art. 5. ,Swiadczenia, o których mowa wart. 4 pkt 1,
przysługują:

l) ubezpieczonemu oraz członkom jego rodziny - w zakresie i na warunkach przewidzianych dla pracowników i ich rodzin,
2) emerytowi i renciście oraz członkom ich rodzin w zakresie i na warunkach przewidzianych dla osób
pobierających emerytury lub renty na podstawie przepisów o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich
f-odzin.

/

-
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Art. 6. 1. Zasiłek chorobowy przysługuje ubezpieczonemu, który uległ wypadkowi przy pracy w gospodarst~ie
rolnym lub zachorował na chorobę zawodową, za każdy
dzień niezdolności do pracy trwającej nieprzerwanie co
najmniej 15 kolejnych dni, nie dłużej jednak niż przez
180 dni.
2. Zasiłek chorobowy za jeden dzień niezdolności do
pracy wynosi 1/30 część kwoty odpowiadającej emeryturze w podstawowej wysokości.
Art. 7. 1. Jednorazowe odszkodowanie przysługuje
ubezpieczonemu, który wskutek wypadku przy pracy w
gospodarstwie rolnym lub choroby zawodowej doznał !italego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, na zasadach i w wysokości przewidzianych dla pra.cowników w
przepisach o świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych.
2. Jednorazowe odszkodowanie przysługuje członkom
rodziny ubezpieczonego, który zmarł wskutek wypadku
przy pracy w gospodarstwie folnym lub wskutek choroby
zawodowej, na zasadach i w wysokości przewidzianych
dla członków rodziny pracownika w przepisach o świad
czeniach z tytułu wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych.
3. Jednorazowe odszkodowanie przysługuje także
osobie najbliższej rolnikowi, dla której praca w gospodarstwie rolnym nie stanowi głównego żródła utrzymania,
jeżeli uległa ona wypadkowi przy pracy w gospodarstwie
polnym. Przepis ust. 2 s,t osuje się odpowiedn[o. Przez osobę najbliżs'zą rolnikowi rozumie się wstępnego, zstępnego,
rodzeilstwo, zstępnych rodzeństwa, pówinowatego w tej
samej linii lub stopniu, osobę pozostającą w stosunku
przysposobienia oraz jej małżonka, a także wychowanka.
Art. 8. Za wypadek przy pracy w gospodarstwie roluważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło podczas:

ust. 1 z prawem do świadczeń o tym samym charakterze
na podstawie innych przepisów, osobie uprawnionej przysłu guje świadczenie w wyższej kwocie lub przez nią wybrane.

2)

wykonywania , zadań zlecanych przez organizacje polityczne lub społeczne bądż w związku z uczestniczeniem w organizowanych przez te organizacje czynach
społecznych.

macierzyński

przy-

1) z

tytułu

2) z tytułu przyjęcia . dziecka w wieku do jednego roku
na wychowanie z zamiarem jego przysposobienia, jeżeli do sądu opiekuń<;:zego został złożony wniosek o
przysposobienie.
2. W razie zbiegu prawa do

zasiłków określonych

w

w

1) 16 tygodni -

macierzyński przysługuje

kwocie
ubezpie-

w wypadku urodzenia jednego dziecka,

2) 24 tygodni - w wypadku urodzenia
nego dziecka przy jednym porodzie.

więcej niż

jed-

2. W wypadku urodzenia martwego dziecka lub w
razie zgonu dziecka w okresie pierwszych 6 tygodni jego
życia, zasiłek macierzyński przysługuje przez okres .6 ty.
godni.
3.
część

Zasiłek macierzyński
odpowiadającej

kwoty

wynosi za jeden dzień 1/30
emeryturże w podstawowej

v.;ysokości.

Art. 13. 1.
nemu, który:

Zasiłek

rodzinny

przysługuje

ubezpieczo-

1) nie jest uprawniony do pobierania , zasiłków lub dodatków rodzinnych na podstawie innych pr:zepisów,
2)

osiąga
członka

niskie dochody w przeliczeniu na jednego
rodziny.

2. Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, określa
zasady, tryb przyznawania i wysokość zasiłku rodzinnego.
Art. 14. Zasiłek pielęgnacyjny na dzieci przysługuje
ubezpieczonemu na zasadach i w wysokości przewidzianych na dzieci pracowników w odrębnych przepisach.
przysługuje

Art. 15. 1. Emerytura
sp e łnia łącznie następujące

rolnikowi, który

warunki:

1)

osiągnął

2)

prowadził gospodarstwo rolne lub pracował w nim
przez okreś co najmniej 25 lat - mężczyzna: i 20 latkobieta i za okres ten opłacone zostały składki na
ubezpieczenie społeczne rolników,

3)

przekazał

wiek emerytalny,

gospodarstwo rolne, a w razie przekazania
gospodarstwa rolnego następcy, jeżeli wartość przekazywanego gospodarstwa nie uległa obniżeniu w okresie
ostatnich 5 lat przed przekazaniem, chyba że obniże
nie wartości gospodarstwa nastąpiło z przyczyn nie- .
zależnych od rolnika albo obniżenie wartości nastąpiło
wskutek wydzielenfa z niego działek budowlanych dla ·
dzieci ·lub wnuków rolnika w ramach odrębnych przepisów.
2. Emerytura

przysługuje

łącznie następujące

1)

urodzenia dziecka,

przysługuje

.

Art. 12. 1. Zasiłek
czonemu przez okres:

Art. 9. Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia,
zasady i tryb ustalania okoliczności i przyczyn
wypadków przy pracy w gospodarstwie rolnym oraz stosowania środków zapobiegających tym wypadkom, orzekania o niezdolności do pracy lub' inwalidztwie spowodowanych wypadkiem przy pracy w gospodarstwie rolnym
lub chorobą zawodową oraz tryb przyznawania zasiłku
chorobowego i jednorazowego odszkodowania.
Art. 10. 1. Zasiłek porodowy i
ubezpieczonemu:

porodowy

/

f~_ ,

określa

sługuje

Zasiłek

Art. 11.
2.500 zł.

nym

'1) wykonywania zwykłych czynności związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego lub w związku z wykonywaniem takich czynności,
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osiągnął

domownikowi, który

spełnia

warunki:

wiek emerytalny, .

2) wiek emerytalny osiągnął w czasie pracy w gospodarstwie rolnym lub nie później niż w ciągu 5 lat od
dnia ustania tej pracy,
3)

pracował w gospodarstwie rolnym przez okres co najmniej 25 lat -- mężczyzna i 20 lat - kobieta i za
okres ten opłacone zostały składki na , ubezpieczenie
społ ecz ne rolników.
\

-,

3. Emerytura przysługuje ubezpieczonemu rówmez w
wypadku sprzedaży gospodarstwa Państwu w drodze ' umowy lub wywłaszczenia, o ile spełnia on warunek określony
w ust. 1 pkt 2, a do osiągnięcia wieku emery talnego pozostało mu nie więcej niż 5 lat.
4. Wiek emerytalny wynosi dla m ę żczyzny 65 lat, a
dla kobiety 60 lat. Wiek emerytalny dla ubezpieczonego, który jest kombatantem lub inwalidą wojennym albo
wojskowym, określają odrębne przepisy.
5. Warunek, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, wymagany jest łącznie od obojga małżonków lub współwłaści
cieli albo współp o siadaczy .
Art. 16. 1. Renta inwalidzka przysługuje rolnikowi,
który łącznie spełnia następujące warunki:
1) jest inwalidą I lub II grupy albo III grupy, jeżeli- jest

niezdolny

do

pracy

w

gospodarstwie

2) ma wymagany okres prowadzenia gospodarstwa rolne-

go lub pracy w nim,
opłacone były składki

określony w ust. 4, za który
na ubezpieczenie społ e czne rol-

ników,
3)

,

"

/

przekazał

gospodarstwo rolne, a w razie przek ażania
gospqdarstwa rolnego następcy, jeżeli wartość przekazywanego gospodarstwa nie uległa obniżeniu w okresie ostatnich 5 lat przed przekazaniem, chyba że obniżenie wartości gospodarstwa nastąpiło z przy czyn niezależnych od rolnika albo obniżenie wartości nastąpiło
wskutek wydzielenia z niego działek budowlanych dla
dzieci lub wnuków rolnika w ramach odrębnych przepisów.
2. Renta inwalidzka

przysługuje

sp-ełnia łącznie następujące

<lomownikowi, który

warunki:

1) jest inwalidą I lub II grupy albo III grupy, jeżeli jest

/"

całkowicie

niezdolny do pracy w gospodarstwie rol-

nym,
2) inwalidztwo powstało w czasie pracy w gospodarstwie

rolnym albo nie później
dnia uslania tej pracy,

niż

w

ciągu

18

miesięcy

od

3) ma wymagany okres pracy w gospodarstwie rolnym;
określony w ust. 4, za który opł a c o n e by ły składki
na ubezpieczenie społeczne rolników.
I

~:.

3. Renta inwalidzka przysługuj e ubezpieczonemu róww wypadku sprzedaży gospodarstwa Państwu w drodze umowy lub wywłaszcze nia, o ile sp e łni a on w arunek
określony w ust. 1 pkt 1 i prowadził gospodarstwo rolne
lub pracował w 'nim co najmniej rok.

nież

4. Okres prowadzenia gospodarstwa rolnego lub pracy w nim, uprawniający do renty inwalidzkiej, wynosi:
l) l rok - jeżeli inwalidztwo
niem 20 lat,

powst a ło

przed

ukończe

2) 2 lata jeżeli inwalidztwo pO,wstało w wieku powyżej 20 lat do 22 lat,

...

3) 3 lata - jeżeli inwalidztwo
żej 22 lat do 25 lat,
;"

ł
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'c alkowicie
I'olnym,

-,

powstało

w wieku powy-

4) 4 lata - jeżeli inwalidztwo pows tało w wieku powyżej 25 lat do 30 lat,

5) 5 lat 30 lat.

jeżeli

inwalidztwo

powstało

w wieku

powyżej

5. Jeżeli inwalidztwo powstało wskutek wypadku
przy pracy w gospodarstwie rolnym lub choroby zawodowej, wystarczy posiadanie jakiegokolwiek okresu prowadzenia gospodarstwa rolnego lub pracy w nim.
6. Okres 5 lat, o którym mowa w ust. 4 pkt S, powiprzypadać w okresie ostatnich 10 lat przed dniem
zgłoszenia wniosku o r e ntę inwalidzką , a jeżeli ubezpieczony w chwili zgłoszenti a wni osku nie prowadzi gospodarstwa rolnego lub nie pracuje w nim - przed dniem
powstania inwalidztwa.

nien

7. Dla domownika okres pracy w gospodarstwie rolnym wymagany do przyznania renty inwalidzkiej wynosi
10 lat, w tym co najmniej 5 lat w okresie ostatnich lO, lat
przed dniem zgłoszenia wniosku o renlę, jeżeli po ukoń
czeniu 40 lat podjął po raz pierwszy pracę w gospodarstwie rolnym i do tego wieku nie podlegał ubezpieczeniu
społecznemu na podstawie innych przepisów.
8. W sprawach, o których mowa w ust. 1 pkt 3, przepis art. 15 ust. 5 stosuje się odpowiednio.
9. Minister Pracy i Polityki Socjalnej w porozumieniu
z Ministrami Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki 2ywnoś
ciowej oraz Zdrowia i Opieki Społecznej określa zasady
uznawania osób będących inwalidami III grupy za całko
wicie niezdolnycQ do pracy w gospodarstwie rolnym.
Art. 17. 1. Do okresu prowadzenia gospodarstwa
rolnego lub pracy w nim, wymaganych do uzyskania prawa do emerytury lub renty inwalidzkiej, zalicza się okresy:
l) prowadzenia gospodarstwa rolnego lub pracy w nim
~rzed dniem' l lip,ca 1977 r., lecz po ukończeniu 16 lat,
równorzędne z okresami zatrudnienia
i zaliczalne do okresów zatrudnienia w myśl przepisów o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich
rodzin.

2) zatrudnienia,

2. Okresy, o których mowa w ust. 1 pkt l, zalicza się
do Qkresu zatrudnienia wymaganego do emerytury lub
ren ty w myśl przepisów o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin.

Art. 18. Emerytura lub renta inwalidzka przysługuje
ubezpieczonemu w podstawowej wysokości, równej naj niższej emeryturze pracowniczej.

k ażdemu

Art. 19. 1. Emeryturę lub rentę inwalidzką przysłu
rolnikowi i jego małżonkowi zwiększa się, z tytułu
średniej rocznej wartości produktów rolnych sprzedanych
podmiotom gospodarczym prowadzącym skup tych produktów, o O,ffJ/o wartości sprzedaży.
gującą

2. Do ustalania zwiększenia, o którym mowa w ust. l,
przyjmuje się średnią roczną wartość sprzedanych produktów rolnych z ostafnich 10 lat kalendarzowych przed
dniem przekazania gospodarstwa rolnego lub z okresu
krótszego, jeżeli okres prowadzenia gospodarstwa był
krótszy niZlO lat.

3. Wartoś ć sprz edaży produktów r,o lnych podlega rewaloryzacji odpowiadająceJ zmianom cen skupu w okresie,

".

I

~I
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o którym mowa w ust. 2, według zasad określonych przez
Ministrów, w drodze rozporządzenia, -po zasięgnięciu
opinii właściwych komisji sejmowych.

Radę

4. Na wniosek rolnika, który przekazał gospodarstwo
rolne następcy pr,zed osiągnięciem wieku emerytalnego
i pracował nadal w tym gospodarstwie, dla zwiększenia
emerytury przyjmuje się średnią wartość produktów rolnych wytworzonych w tym gospodarstwie i sprzedanych
podmiotom gospodarczym prowadzącym skup tych produktÓw z okresu ostatnich' 5 lat poprzedzający'ćh rok, w którym rolnik osiągnął wiek emerytalny.
5. Kwota zwiększenia, o którym mowa w ust. l, ulega
w równych częściach między małżonków
uprawnionych do emerytury lub renty inwalidzkiej, jeżeli
w okresie przyjętym do ustalenia tego zwiększenia pracowali wspólnie w gospodarstwie rolnym, choćby prawo
do świadczeń nabyli w różnym czasie.

podziałowi

6. Małżonek rolnika, który pracował w gospodarstwie
rolnym przez okres krótszy niż przyjęty do ustalenia
zwiększenia emerytury lub renty inwalidzkiej, otrzymuje
część kwoty zwiększenia proporcjonalną do ilości pełnych
przepracowanych Jat.
7. Jeżeli do emerytury lub renty inwalidzkiej uprawniony jest tylko jeden z małżonków, kwotę zwiększenia
wypłaca się mu w całości do czasu uzyskania przez drugiego małżonka emerytury lub renty na podstawie ustawy
pod warunkiem, że małżonek nie będący emerytem lub
rencistą pozostaje na jego utrzymaniu.
Art. 20. W wypadku · gdy rolnik spełnia warunki do
otrzymania emerytury lub renty inwalidzkiej z tytułu przekazania gospodarstwa rolnego, jego małżon ek uzyskuje
prawo do tych §wiadczeń, jeżeli osiągnie wiek emerytalny
w ciągu 5 lat od dnia przekazania gospodarstwa lub został
uznany za inwalidę I lub II grupy albo III grupy, jeżeli
jest całkowicie niezdolny do pracy w gospodarstwie rolnym oraz ma co najmniej pięcioletni okres pracy w gospodarstwie.
Art. 21. 1. Jeżeli rolnik przekazał następcy gospodarstwo rolne, które prowadził lub pracował w nim przez
okres co najmniej 30 lat, a w przypadku gdy rolnikiem
jest kobieta - 25 lat, i OIpłacał składki za cały okres
podlegania ubezpieczeniu społecznemu z tytułu prowadzenia tego gospodarstwa i pracy w nim, przysługuje mu
emerytura w wysokości 75{)lo kwoty emerytury ustalonej
w myśl art. 18-20 po osiągnięciu wieku 60 lat przez
mężczyznę lub 55 lat przez kobietę.
2. Emeryturę określoną w ust. 1 zwiększa się o 5°10
jej zwaloryzowanego wymiaru w każdym roku w przedziale wieku 61-65 lat dla mężczyzn i 56-60 lat dla
kobiet.
Art. 22. 1. W wypadku gdy

żaden

ze

współmałżon

kÓ~w nie osiągnął wieku emerytalnego, a gospodarstwo

przekazane następcy, każdy z małżonków
może żądać od następcy odpowiedniego świadczenia pieniężnego, usprawiedliwionego jego potrzebami oraz możli
wościami następcy, w wysokości co najmniej połowy emerytury w podstawowej wysokości, poczynając od dnia wystąpienia z żądaniem.

rolne

zostało
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się

,2. Do świadczenia, o którym mowa w ust. 1, stosuje
odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego o rencie.

Art. 23. 1. Rolnikowi, który nieodpłatnie przekazał
gospodarstwo rolne Państwu, zwiększa się emeryturę lub
rentę inwalidzką z tytułu wartości przekazanych gruntów,
sadów, krzewów owocowych i innych plantacji, lasów oraz
budynków o 0,3010 łącznej wartości tych składników.
2. Z tytułu zrzeczenia się prawa do bezpłatnego korzystania z lokalu mieszkalnego i pomieszczeń gospodarskich emerytura lub renta inwalidzka ulega zwiększeniu.
Zwiększenie to przysługuje każdemu z małżonków. Zasady
i wysokośĆ zwiększenia określaRaoo Ministrów w drodze
rozporządzenia, po zasięgnięciu opinii właściwych komisji
sejmowych.
3.
czać

Zwiększenie określone

miesięcznie

nia w gospodarce

w ust.

przeciętnego

~

nie

może

miesięcznego

uspołecznonej

z roku

przekrawynagrodze-

ubiegłego.

przekazanych gruntów rolnych ustala się
w przepisach o sprzedaży
państwowych nieruchomości rolnych; wartość budynków
przyjmuje się według szacunku ustalonego dla obowiązko
wego ubezpieczenia przez Państwowy Zakład Ubezpieczeń;
wartość lasów według cen obowiązujących w państwo
wych gospodarstwach leśnych, a wartość sadów, krzewów
owocowych i innych plantacji ustala się według zasad
przyjętych pr:zy wywłaszczaniu nieruchomości.
4.

według

Wartość

cen

określonych

5. Zwiększenie, o którym mowa w ust. l, dzieli się
w równych częściach między małżonków uprawnionych
do emerytury lun renty inwalidzkiej, a gdy do tych świad
czeń jest uprawniony tylko jeden z małżonków, całe
zwiększenie przysługuje temu małżonkowi.
Art. 24. 1. Rolnikowi, który wskutek wypadku przy
pracy w gospodarstwie rolnym lub choroby zawodowej
został uznany za inwalidę I lub II grupy albo III grupy,
jeż e li jest całkowicie niezdolny do pracy w gospodarstwie
rolnym i nadal prowadzi gospodarstwo rolne, przysługuje
okresowa renta inwalidzka, jeżeli posiada niepełnoletniego
nastę'pcę, któremu 'z amierza przekazać gospodarstwo.
2. Renta, o której mowa w ust. l, przysługuje do
czasu uzyskania przez następcę pełnoletności, nie dłużej
jednak niż przez 10 lat. W takim wypadku renta inwalidzka wynosi 50% emerytury w podstawowej wysokości.
Art. 25. 1. Renta rodzinna
dziny w razie śmierci:

przysługuje członkom ro ~

.

1) emeryta lub rencisty,
2) ubezpieczonego, który w chwili śmierci prowadził
gospodarstwo rolne lub pracował w nim i miał okres
prowadzenia gospodarstwa lub pracy w nim nie krótszy niż wymagany do uzyskania renty inwalidzkiej.
2. Do renty rodzinnej uprawnieni
1) dzieci, dzieci drugiego
sobione,

małżonka

są:

oraz dzieci, przyspo-

2) wnuki, rodzeństwo l mne dzieci przyjęte na wy~ho
wanie i utrzymanie przed osiągni~ciem pełnoletności,

l
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wskutek wypadku przy pracy w gospodarstwie rolnym lub
wskutek chóroby zawodowej.

3) małżonek zmarłego,
pelniający

warunki

określone
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wart. 26 i 27.

do renty rodzinnej uprawnione są sieroty
renty przysługującą k a żdej z tych sierot
zwiększa się o kwotę stanowiąc ą 300/ 0 najniższej renty
rodzinnej ustalonej dla jednej osoby bez zwiększenia
przysługującego z tytułu sprzedaży produktów rolnych.
4.

/

.'

Art. 26. Dzieci własne, dzieci drugiego małżonka,
dzieci przysposobione, wnuki, rodzeństwo i dzieci przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem peł
noletności mają prawo do renty rodzinnej, jeżeli spełniają
warunki wymagane do uzyskania renty rodzinnej w myśl
przepisów o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich
rodzin.
Art. 27. 1. Renta rodzinna przysługuje wdowie po
emerycie lub renciście albo po ubezpieczonym, jeżeli:
. 1) w chwili śmierci męża osiągnęła wiek 50 lat lub była
inwalidką

całkowicie

I lub II grupy albo III grupy, o ile była
niezdolna do pracy w gospodarstwie rol-

2) wychowuje co najmniej jedno z dzieci, wnuków lub

uprawnione do renty rodzinnej po zmarłym, Które nie osiągnęło 16 lat, a jeżeli kształci się
w szkole - 18 lat życia, lub jeżeli sprawuje opiekę
lla'd dzieckiem zaliczonym do I lub II grupy inwaUdów, uprawnionym do renty rodzinnej.

rodzeństwa

2. Prawo do renty rodzinnej nabywa również wdowa,
która osiągnęła wiek 50 lat lub stała się .'i nwalidą po
śmierci emeryta, rencisty lub ubezpieczonego, nie później
jednak niż w ciągu 5 lat od jego śmierci lub zaprzestania
wychowywania osób wymienionych w ust. 1 pkt 2.

3.

Małżonka

rozwiedziona lub wdowa, która w chwili
śmierci męża nie pozostawała z nim we wspólności mał
żeńskiej, ma prawo do renty rodzinnej, jeżeli oprócz speł
nienia warunków .określonych w ust. 1 lub 2 miała w
chwili śmierci męża prawo do alimentów z jego strony,
ustalone wyrokiem lub ugodą sądową.
4. Przepisy ust. 1-3 stosuje się odpowiednio do
wdowca, z tym że wiek uprawniający do renty rodzinnej
wynosi 6,5 lat.
Art. 28. 1. Podstawę wymiaru renty rodzinnej stanowi emerytura lub renta inwalidzka, jaka przysługiwałaby
zmarłemu, łącznie ze zwiększeniem z tytułu sprzedaży produktów rolnych oraz z ty tułu przekazania Państwu gospodarstwa rolnego.
2. Jeżeli zmarły nie miał ustalonego prawa do emerytury lub renty inwalidzkiej, podstaw ę wymiaru renty rodzinnej stanowi emerytura lub renta inwalidzka , jaka
przysługiwałaby mu w
chwili śmie r ci, przyjmując, że
zmarły w chwili ś mierci był .inwalidą II grupy.
Art. 29. 1. Renta rodzinna, jeżeli uprawniona do tej
renty jest jedna osoba, wynosi miesięcznie 85010 podstawy
jej wymiaru do kwoty 3.000 zł oraz 50010 nadwyżki ponad
tę kwotę.

3. Rentę rodzinną us t a loną w myśl ust. 1 i 2
o 10010 podstawy .jej wymiaru, jeżeli śmierć

może przekraczać

100010 podsta-

Art. 30. Do emerytury, renty inwalidzkiej
dzinnej przysługują d odatki:

renty ro-

1) rodzinny,
2)

pielęgnacyjny,
tytułu odznaczeń państwowych .

Art. 31. Dodatek rodzinny przysługuje na zasadach
i w wysokości określonych w przepisach o zaopatrzeniu
emerytalnym pracowników i ich rodzin.
Art. 32. 1. Dodatek pielęgnacyjny przysługuje osobie
zaliczonej do l grupy inwalidów lub osobie, która ukoń
czyła 75 lat.
2. Dodatek pielęgnacyjny wynosi 30% kwoty emerytury w podstawowej wysokości, nie mniej jednak niż

1.500 zł miesięcznie.

Art. 33. 1. Dodatek z tytułu odznaczenia państwo
wego przysługuje osobie odznaczonej orderem albo tytułem honorowym określonym w przepisach o zaopatrzeniu
emerytalnym pracowników i ich rodzin.
2. Dodatek z tytułu odznaczenia państwowego wynosi
25% emerytury lub renty inwalidzkiej, a w
wypadku renty rodzinnej - 25'fJ/o renty przewidzianej w
art. 29 ust. 1. Wysokość dodatku nie może przekraczać
3.000 zł.
miesięcznie

3. Z tytułu odznaczenia
tylko jeden dodatek.
Art. 34. 1.

Zasiłej(

państwowego

pogrzebowy

przysługuje

przysługuje

w razie

śmierci:

1) ubezpieczonego lub członków rodziny pozostających
na jego utrzymaniu i spełniających warunki do renty
rodzinnej, w wysokości t rzykrotnej emerytury w podstawowej wysokości,
.
2) emeryta lub renclsty oraz członków rodziny pozostających na ich utrzymaniu i spełniających warunki do
renty rodzinnej, w wysokości sześciokrotnej emerytury w podstawowej wysokości.
Zasiłek pogrzebowy przysługuje osobie, która pokoszty pogrzebu. W razie poniesienia kosztów pogrzebu przez więcej niż jedną osobę, zasiłek pogrzebowy
ulega podziałowi między te osoby proporcjonalnie do poniesionych kosztów.

2.

kryła

2. Renta rodzinna ulega zwiększeniu o 5{)/o podstawy
jej wymiaru na każdą następną osobę.

się

część

5. Renta rodzinna nie
wy jej wymiaru.

3) z

. nym, albo

Jeżeli

zupełne,

zwiększa

nastąpiła

3. W razie poniesienia kosztów pogrzebu jednej z
osób, o których mowa w ust. 1 pkt 2, rzez osobę nie

.. . r'
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będącą członJdem

rodziny zmarłego, zasiłek pogrzebowy
przysługuje w wysokości udokumentowanych kosztów pogrzebu, nie więcej jednak njż w wysokości sześciokrotnej
emerytury w podstawowej wysokości.

Rozdział

Postępowanie

2

w ' sprawach

świadczeń

Art. 38. 1. Prawo do świadczeń pieniężnych ustala

4. W razie zbiegu prawa do dwóch lub
ków pogrzebowych, przysługuj e tylko jeden
szy lub wybrany przez zainteresowanego.

więcej zasił

świadczenia

się

Art. 35. 1. W wypadku zbiegu prawa do emerytury
i renty przewidzianych ustawą przysługuje jedno świad
czenie, wybrane przez zainteresowanego.

- 2. Przepis ust. 1 stosuje się równiez, z uwzględriie
niem ust. 3, w razie , zbiegu u jednej osoby prawa do
emerytury lub renty określonych w ustawie z prawem do
świadczeń przewidzi anych w odrębnych przepisach o ubezpieczeniu społecznym lub o zaopatrzeniu emerytalnym.
3. W wypadku zbiegu prawa do:

_

l) emerytury określon e j ustawą z prawem do renty inwalidzkiej z tytułu inwalidztwa wojennego, inwalidztwa powstałego wskutek pobytu w obozie koncentracyjnym albo z tytułu inwalidztwa pozostającego w
związku ze służbą wojskową oraz do renty rodzinnej
przysługującej po osobach uprawnionych do renty
inwalidzkiej, określonych w przepisach o zaopatrzeniu
inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin,
2) emerytury określonej ustawą z prawem do renty inwalidzkiej z tytułu inwalidztwa powstałego wskutek
wypadku przy pracy, wypadku w drodze do pracy lub
z pracy albo wskutek choroby zawodowej,
3) emerytury lub renty przewidzianej ustawą z prawem
do innego świadczenia o charakterze rentowym z instytucji zagranicznej,
- zasady
pisy.

wypłaty

tych

wypłaca

Zakł ad Ubezpieczeń

Społecznych.

zasiłek, wyż

świadczeń określają odrębne

prze-

Art. 36. 1. W razie wykonywania zatrudnienia lub

2. Świadczenia, o których mowa w ust. l, przyznaje
na wniosek zainteresowanego.

3. Wniosek stanowi pods t awę do ustalenia prawa - do
emerytury lub renty, z tym że wypłata tych świadczeń dla
rolników n astępuje od dnia przekazania gospodarstwa rolnego.
szczególnie uzasadnionych przypadka~h, na
terenowego organu administraCji państwowej
stopńia podstawowego, wypłata emerytury lub renty może
nastąpić również przed przekazaniem gospodarstwa rolnego następcy, jednakże przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy, j eżeli następca pracuje już w ' tym gospodarstwie
rolnym.
'
4. '\Al

wniosek

5. Świadczenia, o których mowa wart. 4 pkt l, z wyjątkiem świadczeń związanych z ' przekwalifikowaniem,
przysługują od zakładów społecznych służby zdrowia.

w sprawach świadczeń przewidzianych ' w
organy właściwe w sprawach świad
przysługujących pracownik-om i członkom ich rodzin.

ustawie
czeń

przyznanej emerytury ,lub renty ulega zawieszęniu również w wypadku, gdy następca nie podjął
prowadzenia gospodarstwa' rolnego i jest ono nadal użyt
kowane przez emeryta lub rencistę.

'-'"
'i

•

.1.

• l ••.:

.'

- ~,~

świadczeń pieoraz ich wysokości, a także oceny zdolności
gospodarstwa rolnego do towarowej produkcji rolnej, ustalenia ~ łaściwego terenowego organu administracji pań
stwowej oraz organów prowadzących ewidencję sprzedaży
produktów rolnych są wiążące, dla Zakładu Ubezpiecze,ń
Społecznych i organów odwoławczych w postępowaniu
rentowym. W postępowaniu przed terenowymi organami
administracji państwowej właściwym or~ailOm Zakładu
Ubezpiecze11 Społecznyc h służą prawa strony. ,

~

"

.'

Art. 40. 1. Przy ustalaniu prawa do

,.

'.,

."..

1) w zakresie świadczeń emerytalnych i rentowych, przepisy o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników
i ich ' rodzin,
2) w zakresie innych świadczeń - przepisy ,o odpowiednich świadczeniach przysługujących pracownikom
człOnkom ich rodzin.
Rozdział

3. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli emeryt lub
rencista albo jego małżonek użytkuje grunty wydzierża
wione z Państwowego Funduszu Ziemi, a także w razie
zawarcia przez emeryta lub rencistę związku m ałżeńskiego
z rolnikiem.

,/

niężnych

Art. 41. W wypadkach nie unormowanych ustawą,
a dotyczących postępowania w sprawach świadczeQ, stosuje się:

Wypłata

...

rozpatrują

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, gdy inwalidztwo
wskutek wypadku przy pracy w ' gospodarstwie
rolnym lub choroby zawodowej.

~.

i

Społecznych

2. Terenowy organ administracji państwowej przy
dokonywaniu ustaleń zasi ę ga opinii społeczno-zawodowych
organizacji rolników.

Art. 37. 1. Jeżeli emeryt lub rencista albo jego mał
żonek prowadzi gospodarstwo rolne, wypłata tych świad
czeń ulega zawieszeniu.

~

Art. 39. Odwołania od decyzji Zakładu Ubezpieczeń

osiągania dochodów z innych źródeł, emerytura lub renta
ulega zawieszeniu lub zmniejszeniu na zasadach określo
nych w przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin.

powstało

/

Fundusz Ubezpieczenia

-"

3

Społeczneg.o

Rolników
>

\

Art. 42. 1. Tworzy się Fundusz Ubezpieczenia Społecznego Rolników, zwany dalej "Funduszem".
/'

.}

\

,

'

-
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Zakład

Ubezpieczeń

Społecznych.

4. Ze

"
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2. Fundusz powstaje ze składek na ubezpieczenie spo, łeczne rolników, opłacanych przez rolnily)w, oraz z dotacji budżetu Pailstwa.
3. Dysponentem Funduszu jest

łeczne rolników oraz n aleźności przewidziane w przepisach
o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i 'ich rodzin na
zasadach i w trybie przewidzianych tymi przepisami.

Art. 46. Rada MinistrÓw, w drodze rozporządzenia,
zasady tworzenia Funduszu i zarzą
dzanianim.
określa szczegółowe '

środków

Funduszu pokrywa

się :

l) wydatki na

świadczenia pieniężne przewidziane w
ustawie oraz należne od Zakładu odsetki za opóźnienie
w ustaleniu prawa do świadczeń lub ich wypłacie,

2) koszty bieżącej działalności, o których mowa wart. 27
pkt 2 ustawy z dnia 25 listopada 1986 r. o organizacji

i finansowaniu ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 42,
.poz. 202 li z 1989 r. Nr 6, pO'Z. 35), w ,wysokości proporcjonalnej do liczby świadczeń finansowanych z
Funduszu,

Art. 47. 1. Wysokość świadczeń określonych w ustawie, a także wysokość składki na ubezpieczenie społeczne
rolników'podlega waloryzacji.
2. Waloryzacja świadczeń następuje od _dnia l marca
roku i obejmuje świadczenia przyznane przed
dniem l stycznia r.oku poprzedniego, przy czym waloryzacja świadczeń po raz pierwszy następuje od dnia 1 marca
1986 r.
każdego

3) wydatki związane z llllcJowaniem i wspieraniem dzia-

3. Rada Ministrów

łalności,

o której mowa wart. 11 ust. 2 ustawy wymienionej w pkt 2, na rzecz rolników indywidualnych,
po uprzedniej akceptacji Naczelnej Rady Nadzorczej,
za ewidencję sprzedaży produktów rolnych sprzedanych 'p odmiotom gospodarczym prowadzącym skup
tych produktów.
5. Wydatki, o których mowa w ust. 4, powinny być
pokryte w jednej trzeciej ze składek na ubezpieczenie
społeczne rolników, opłacanych przez rolników.
Składk ę

na ubezpieczenie

społeczne

ustala

1) od każdego ubezpieczonegą,

2) z

każdego

hektara przeliczeniowego,

zasady i tryb waloryzacji.
4

Przekazywanie gospodarstw rolnych.
Art. 48. 1. Następcą rolnika może być zstępny lub
przysposobiony, jeżeli pracował w gospodarstwie rolnym
co najmniej 5 lat.
2.

Nast ę pca

rolnika, o którym mowa w ust. , 1, powiwarunki wymagane dla nabycia własności
nieruchomości rolnej w drodze przeniesienia własności,
określone w przepis'a ch Kodeksu cywilnego, a ponadto nie
przekroczył 55 lat oraz nie jest inwalidą I lub II grupy
albo III grupy, gdy jest całkowicie niezdolny do pracy
w gospodarstwie rolnym.

nien
Art. 43. 1.
rocznie:

określa

Rozdział

4) koszty prowizji dla Banku Gospodarki Żywnościowej

się

.

spełniać

3) od dochodu szacunkowego z działów specjalnych.

2. Rada Ministrów w drodze

rozporządzenia:

1) określa szczegółowe zasady i tryb corocznego ustala-

nia wysokości składek, wymierzania i ich pol)ierania
na pokrycie jednej trzeciej wydatków,
2) ustala

warunki okresowego
zwolnienia od obowiązku jej
nych wypadkach.

obniżenia
opłaca nia

składki

lub
w szczegól-

Art. 49.1. N as tępca może być uznany przez
niegodnego przejęcia gospodarstwa rolnego, jeżeli:
1) Postęfluje

względem

[sprzeczny z zasadami
2)

sąd

za

rolnika uporczywie w sposób
współżycia

społecznego,

dopuścił się względem rolnika albo jednej z najbliż
szych mu osób umyślnego przestępstwa przeciwko ży
ciu, zdrowiu lub wolności albo rażącej obrazy czci,

3) uporczy wie nie dopelnia względem rolnika obowiąz

Art. 44. 1. Składkę na ubezpieczenie społeczne rolnikaw opłaca rolnik prowadzący gospodarstwo rolne.
2. Obowiązek opłacania składki , o której mowa w
ust. l, powstaje od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego'· po miesiącu, w którym rolnik rozpoczął prowadzenie gospodarstwa rolnego, a ustaje z końcem
miesiąca kalendarzowego, w którym rolnik przestał prowadzić gospodarstwo.

i.

3. Obowiązek opłacania składki za domowników powstaje od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego' po miesiącu, w którym osoby te podjęły pracę
w gospodarstwie rolnym, a ustaje z końcem miesiąca kalendarzowego, w którym przestały pracować w gospodarstwie.
Art. 45. Z emerytur i rent

określonych

mogą być potrącane zaległe składki

w ustawie
na ubezpieczenie spo-

ków rodiinnych.
2. Uznania nast ępcy za niegodnego może żądać rolnik zamierzający przekazać gospodarstwo rolne. Z powództwem takim może wystąpić nie wcześniej jak na
dwa lata przed osiągnięciem wieku emerytalnego. Ograniczenie to nie dotyczy rolników, o których mowa wart. 16
ust. 1 pkt 1.
Art. 50. 1. Gospodarstwo rolne może być przekazane
jednemu następcy, a jeżeli następca pozostaje
związku
małżeńskim także obojgu małżonkom.

w

2. Gospodarstwo rolne może
kilku następt:om. Następcy mogą
nie dzieląc gospodarstwa rolnego.

być przekazane również
gospodarować wspólnie

3. Jeżeli wskutek przeniesienia własności gospoda~
stwa rolnego na rzecz następców miałby nast~pić jego

\-
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podział między następców, ' może on być dokonany tylko

wtedy, gdy każda część gospodarstwa następcy osobno
lub wraz z nieruchomościami stanowiącymi już własność
następcy albo wraz z obszarem odpowiadającym udziałowi
następcy we współwłasności utworzy gospodarstwo rolne
zdolne do towarowej produkcji rolnej. Przy ócenie zdolności gospodarstwa rolnego do towarowej produkcji rolnej
uwzględnia się nieruchomości należące do wspólnego majątku następcy i jego małżonka oraz do odrębnego mająt
ku każdego z nich, jezeli nieruchomości te stanowią lub
mogą stanowić całość gospodarczą.

Art. 51. Następcy, który nie przejął gospodarstwa
rolnego, dla którego praca w tym gospodarstwie stanowiła
główne żródło utrzymania, terenowy organ administracji
państwowej stopnia podstawowego umożliwia zatrudnienie, a w miarę potrzeby przyuczenie do wykonywania
określonego zawodu.
Art. 52. W wypadku braku następcy lub gdy następ
oa nie spełnia warunków do prz.ejęcia gospodarstwa rolnego albo odmówił jego przejęcia, a także gdy następca
zosŁał uznany _p rzez sąd za niegodnego przejęcia gospodarstwa, gospodarstwo-rolne na wniosek rolnika przejmuje Państwo.
-Art. 53. Jeżeli rolnik lub jego małżonek są właści
cielami lub posiadaczami kilku gospodarstw rolnych, przekazaniu podlegają wszystkie gospodarstwa.
Art. 54.
ne
1)

Jeżeli rolni)cprzekazujący

gospodarstwo rol-

nastęl2.cy:

dzierżawi

grunty rolne -

następca wstępuje )IV

prawa

dzierżawcy,

2)

wydzierżawia

prawa

grunty rolne -

następca

wstępuje
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-

w

wydzierżawiającego .

Art. 55. Następca przejmuje gospodarstwo rolne wraz
z prawmi i obowiązkami związanymi z prowadzeniem tego
gospodarstwa, z wyjątkiem zaległych składek- na ubezpieczenie społeczne rolników.
Art. 56. 1. Rolnik, który przekazał gospodarstwo
rolne następcy lub Państwu wraz z budynko.mi, ma prawo
do bezpłatnego korzystania z lokalu mieszkalnego i pomieszczeń gospodarskich w zakresie niezbędnym -do zaspokajania swoich potrzeb i potrzeb członków rodziny.
2. Rolnik, który przekazał gospodarstwo rolne następ
cy lub Państwu, ma prawo do użytkowania działki gruntu
rolnego o powierczhni nie przekraczającej 10010 obszaru
przekazanego gospodarstwa, nie więcej jednak niż o powferzchni 0,3 ha.
3. Jeżeli prawo do emerytury lub renty przysługuje
obojgu małzonkom, uprawnienia określone w ust. 1 i 2
przysługują im łącznie.

Art. 57. .1. Z gospodarstwa rolnego przekazanego
rolnik może wyłączyć i zachować własność działki gruntu, na której wzniesione są budynki lub ich część,
a także inwentarz żywy i martwy. Z własnością wyłączonej nieruchomości związana jest służe bność gruntowa w
zakresie niezbędnym do korzystania z tej nieruchomości.
O wielkości działki, a także ustanowieniu służebności
orzeka terenowy organ administracji państwowej stopnia
podstawowego w drodze decyzji.
2. Z gospodarstwa rolnego przekazanego następcy
rolnik może wyłączyć i zachować na własność działkę
gruntu, na której jest wzniesiony budynek mieszkalny,
jeżeli następca wyrazi na to zgodę.
Art. 58. 1. W razie przejęcia przez Państwo gospodarstwa rolnego, Państwo odpowiada za zadłużenia dotychczasowego właściciela związane z prowadzeniem gospodarstwa wobec jednostek gospodarki uspołecznionej oraz
z tytułu obciążeń na rzecz osób trzecich hipotekami lub
innymi prawami ujawnionymi w księdze wieczystej albo
w zbiorze dokumentów - do wysokości wartości przeję
tej nieruchomości rolnej lub gospodarstwa, z wyjątkiem
zaległych składek na ubezpieczenie społeczne rolników.
2. Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, określa
szczegółowe zasady odpowiedzialności Państwa z tytułu
zadłużeń rolnika przekazującego gospodarstwo rolne Pań
stwu i praw osób trzecich obciążających to gospodarstwo

dożywotnika.

·

.

oraz tryb ich uregulowania.
Art. 59. 1. Przekazanie gospodarstwa rolnego następ
cy, innej osobie fizycznej lub llrawnej oraz sprzedaż następuje w drodze umowy zawartej w formie aktu notarialnego.
2. Przekazanie gospodarstwa rolnego następcy przez
rolnika będącego tylko posiadaczem następuje w drodze
umowy sporządzonej przez terenowy organ administracji
państwowej stopnia podstawowego.
3. Przekazanie gospodarstwa rolnego Państwu nastę
puje w drodze decyzji terenowego organu administracji
państwowej stopnia podstawowego.
4. Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z Mini-,
strem Finansów, w drodze rozporządzenia, określa wysokość opłat i warunki zwalniania od opłat należnych w
związku ze sporządzeniem aktu notarialnego.
Art. 60. 1. Ilekroć prawo do świadczeń określonych
w ustawie jest uzależnione od przekazania gospodarstwa
rolnego, warunek ten uważa się za spełniony również w
wypadku, gdy gospodarstwo zostało zwrócone właścicielo
wi przez posiadacza.

. ,;

\

l,

. 2. Zwrot gospodarstwa rolnego właścicielowi stwierdza terenowy organ administracji państwowej stopnia podstawowego.
Rozdział

4. Uprawnienia określone w ust. 1 i 2 przysługują
równiez dożywotnikowi, jeżeli działka gruntu rolnego
wchodziła w skład dożywocia i dożywotnik z niej korzystał. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio do małżonka

//

Państwu

5

Przepisy szczególne, przejśc10we i końcowe
Art. 61. Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia,
określa:

..
~ -.
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1) zasady uznawania dochodów z prowadzenia gospodarstwa rolnego za główne źródło utrzymania,
(

, I

2) zasady uznawania spełnienia warunku pozostawania
we wspólnym gospodarstwie domowym z rolnikiem,
3)

członkami

zasady stosowania ustawy do rolników
gospodarstw rolnych lub
zespołów rolników indywidualnych,

tryb ewidencji sprzedanych produktów rol-

4) zasady
nych,

następcy

wypadków, w jakich nastą
gospodarstwa przekazywanego
z przyczyn niezależnych od rolnika.

Art. 62.

Rozporządzenia

5) zasady i tryb

określania

piło obniżenie wartości

do ustawy

zasięgnięciu opinii Krajowego
Kółek i Oiganizacji Rolniczych.

po

mogą być

Związku

wydane
Rolników,

Art. 63. W sprawach nie uregulowanych, a dotyczą
cych świadczeń określonych w ustawie, stosuje się:
1) w zakresie świadczeń emerytalnych i rentowych
przepisy o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i
ich rodzin,
2) w zakresie innych świadczeń - przepisy o odpowiednich świadczeniach przysługujących pracownikom i
członkom ich rodzin.
Art. 64. Emerytura lub renta inwalidzka, o której
mowa wart. 18, przysługuje w wysokości:

"_",;

.

.

ulegają zwiększeniu

o 200

zł miesięcznie

za

każdy

przeka-

zany ha gruntów.
6.

Zwiększenie,

o którym mowa w ust. 4 i 5, nie
.

może

przekroczyć łącznie 1.000 zł miesięcznie.

szczegółowe

będących współwłaścicielami

'"

Poz. 133

1) 80%

najUlZszej

31 grudnia 1984

emerytury

pracowniczej

do

dnia

i.,

2) 90% naj niższej emerytury pracowniczej w okresie od
dnia 1 stycznia 1985 r. do dnia 31 grudnia 1985 r.
Art. 65. Zasiłek rodzinny, o którym mowa wart. 13
ust. 1, przysługuje od dnia 1 lipca 1986 r.

7. Kwota, o której mowa w ust. 4 i 5, podlega podzia'lowi w równych częściach między małżonków pobierających emeryturę lub rentę inwalidzką, a gdy do tych
świadczeń uprawniony jest tylko jeden z małżonków,
przysługuje ona w całości temu małżonkowi.
8. Osobom pobierającym świadczenia pieniężne, przyznane na podstawie art. 23 ustawy z dnia 27 października
1977 r. o zaopatrzeniu emerytalnym oraz innych świadcze
niach dla rolników i ich rodzin (Dz. U. Nr 32, poz. 140),
przyznaje się odpowiednio emerytury lub renty inwalidzkie w wysokości określonej wart. 18. Przepisy ust. 1-3
stosuje się odpowiednio.
9. Osobom pobierającym świadczenia pieniężne przyznane na podstawie ustawy, o której mowa w ust. 8,
przysługują dodatki wymienione wart. 30, które są wypłacane osobie u~rawnionej.
10. Wypłacane w dniu weJscla w życie 'ustawy dodatki w kwocie 500 zł miesięcznie, przyznane na. podstawie
art. 12 pkt 2 i art. 14 ustawy wymienionej w ust. 8, zamienia się odpowiednio na emerytury lub renty w wyso]'
kości określonej wart. 18. Przepis ust. 9 stosuje się odpowiednio.
1-7 stosuje się odpowiednio do
przekazanych Państwu gospodarstw rolnych, pobierających z tego tytułu renty częściowe na podstawie przepisów dotychczasowych, z tym że zwiększenie,
o którym mowa w ust. 4 i 5, ulega podziałowi proporcjonalnie do ich udziałów we współwłasności.
11. Przepisy ust.

współwłaścicieli

12. Renty rodzinne przyznane na podstawie przepisów
obowiązujących

Art • . 66. 1. Emerytury lub renty inwalidzkie przyznane obojgu małżonkom na podstawie przepisów obowiązu
jących przed 'dniem wejścia w życie ustawy ulegają podziałowi i są wypłacane ' w równych częściach każdemu
małżonkowi odrębnie.

Jeżeli emez:.ytura lub
małżonków po jej podziale

2.

art. 18, podwyższa
przepisie.
3.
lidzka

się ją

renta inwalidzka każdego z
jest niższa od określonej w
do wysokości określonej w tym

Podwyższeniu

podlega emerytura lub renta inwana rzecz jednego małżonka, jeżeli jej
jest niższa od określonej wart. 18.

wypłacana

wysokość

4. Osobom pobierającym emerytury lub renty inwalidzkie przyznane przed dniem wejścia w życie ustawy
przysługuje zwiększenie tych świadczeń z tytułu wartości
prze'kazanych Państwu budynków, lasów.i obszaru gruntów
oraz z tytułu zrzeczenia się prawa do bezpłatnego korzystania z lokalu mieszkalnego i pomieszczeń gospodarskich
w wysokości dotychczasowej.
5. Jeżeli osoby, o których mowa w ust. 4, nie nabyły
prawa do zwiększenia emerytury lub renty inwalidzkiej
z tytułu przekazanych Państwu gruntów, świadczenia te

l.

przed dniem wejścia w życie ustawy poddo wysokości określonej wart. 29, przyjmując
za podstawę wymiaru kwotę emerytury lub renty inwalidzkiej, jaJka przysługiwałaby dla jednej osoby po podwyższeniu w myśl ust. 3-6.

wyższa się

Art. 67.

Świadczenia

podwyższone

wypłaca się według następujących

w

myśl

art. 66

zasad:

1) emerytury i renty ulegają zwiększeniu od dnia 1 lipca
1983 r. o kwotę odpowiadającą rekompensacie z tytułu podwyżki cen, przysługującą renciście w dniu
30 czerwca 1983 r., a pozostałą kwot ę podwy żki wypłaca się w dwóch ratach: pierwszą od dnia 1 lipca
1983 r., drugą - od dnIa 1 lipca 1984 r., z tym że
pierwsza rata nie może być niższa niż 500 zł, chyba
że kwota podwyżki nie przekracza '500 zł,
2)

świadczenia,

o których mowa wart. 66 ust. 8 i 10,
w kwotach wynikających z art. 18 od
dnia 1 lipca 1983 r., a dodatki wymienione wart. 30 od dnia 1 lipca 1984 r.

wypłaca

się

Art. 68. 1. Osobom, które do dnia 1 stycznia 1978 r.
nie odpłatnie gospodarstwa rolne najbliższym
członkom rodziny albo których gospodarstwa rolne zostały
nie odpłatnie przejęte przez Pailstwo w trybie administraprzekazały

~
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Dziennik UstaW' Nr 24
,cyjnym oraz osiągnęły wiek emerytalny lub zostały uznane za inwalidów I lub II grupy, a ponadto nie posiadają
stałych źródeł dochodu przysługuje emerytura lub renta w wysokości określonej wart. 18.
2. Osobom wymienionym w ust. 1 przysługują dodatki, 9 których mowa wart. 30 - poczynając od dnia 1 lipca 1984 r.
Art. 69. Osobom, które po dniu 1 stycznia 1978 r.
gospodarstwa' rolne następcom w
drodze umowy zawartej w formie aktu notarialnego, przysługuje emerytura lub renta inwalidzka w myśl" przepisów
o zaopatrzeniu emerytalnym oraz innych świadczeniach
dla rolników i ich rodzin. Przepisy art. 66 ust. 1-3 i 9
stosuje się odpowiednio.
przekazały . nieodpłatnie

Art. 70. Warunek opłacania składki na ubezpieczenie
rolników, o którym mowa wart. 15 ust. 1 pkt 2
i art. 16 ust. 1 pkt 2, uważa się za spełniony, jeżeli:
społeczne

opłacił składki na Fundusz Emerytalny Rolników, do opłacenia których był zobowiązany na podstawie przepisów o zaopatrzeniu emerytalnym oraz

1) rolnik

Poz. 133
innych świadczeniach dla rolników i ich rodzin oraz
na podstawie niniejszej ustawy,

2) rolnik opłacił składki na ubezpieczenie za domowni-
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ków, do opłacania których jest zOibowiązany na podstawie niniejszej ustawy, jednak za okres nie krótszy
niż 1 rok.
Art. 71. Srodki zgromadzone na rachunku Funduszu
Emerytalnego Rolników przekazuje się na rachunek Funduszu Ubezpieczenia Społecznego Rolników.
.
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Art. 72. 1. Pobierającym emerytury i renty na pod- '
stawie ustawy nie przysługują rekompensaty ' z tytułu podwyżek cen, wypłacane na podstawie przepisów dotychczasowych.
. .
2. Uprawnionym do zasiłku porodowego na podstawie
ustawy nie wypłaca się jednorazowego zasiłku z tytułu
urodzenia dziecka, przewidzianego w odrębnych przepisach.
Art. 73. Traci moc ustawa z dnia 27 października
1977 r. o zaopatrzeniu emerytalnym oraz innych świadcze
niach dla rolników i ich rodzin (Dz. U: Nr 32, poz. 140). .

Oplata za prenumeratę pa rok 1989 wynosi: Dziennika Ustaw zł 3;200,-; zał4cznika
do Dziennika Ustaw zł 700,-; Monitora Polskiego zl 2.000,-.
Pojedyncze egzemplarze Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego Ir.ożna nabywać za
gotówkę w Warszawie:
- w punkcie sprzedaży Wydawnictw Akcydensowych, al. I Armii Wojska Polskiego 2/4 (tel. 29-61-73) - egzemplarze bieżące oraz z lat 1956-1988,
- w księgarniach: Powszechnego Domu Książki "Uniwersus", ul. Belwederska 20/22
(tel. 41-40-05); im. Stefana Zeromskiego, al. Gen. K. Swierczewskiego 119/123
(tel. 20-46-28); Wydawnictw Ekonomicznych i Budowlanych, ul. Zurawia 1/3,
przy pl. Trzech Krzyży (tel. 21-44-05) - egzemplarze bieżące oraz z roku 1988;
poza Warszawą - egzemplarze bieżące oraz z ostatnich 2 lat:
- w punktach sprzedaży znajdujących się w urzędach wojewódzkich w: Białej
Podlaskiej, Białymstoku, Bielsku-Białej, Bydgoszćzy, Kielcach, Krośnie, Lesznie,
Opolu, Ostrołęce, Piotrkowie Trybunalskim, Płocku, Przemyślu, Radomiu, Sieradzu, Skierniewicach, Suwałkach, Tarnobrzegu, Włocławku, Wrocławiu oraz
w Urzędach Miast Krakowa i Łodzi;
- w punktach sprzedaży 2.llajdujących się w sądach w : Białymstoku, Bielsku-Białej, Bydgoszczy, Bytomiu, Cieszynie, Częstochowie, Elblągu,
Gdańsku,
Gdyni, Gliwicach, Gorzowie Wielkopolskim, Jeleniej Górze, Kaliszu, Katowicach, Kielcach, Koninie, Koszalinie, Krakowie, Legnicy, Lublinie, Łodzi, Nowym
Sączu, Olsztynie, Opolu, Ostrowje Wielkopolskim, Poznaniu, Radomiu, Rzeszowie, Słupsku, Szczecinie, Tarnowie, Toruniu, Wałbrzychu z siedzibą w Swldnicy, Wrocławiu, Zamościu i Zielonej Górze.
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Egzemplarze biełące oraz z lat ubiegłych moma nabywać na podstawie , nadesłanego
zamówienia w Wydziale Wydawnictw Urzędu Rady MInistrów, ul.Powl16lka Cl9nl,
00-979 Warszawa.
Reklamacje z powodu niedoręczenia poszczególnych numerów zgłaszać należy na
piśmie do Wydziału Wydawnictw Urzędu Rady Ministrów (ul. Powsińska 69171,
00-979 Warszawa, P-l, niezwłocznie po otrzymaniu następnego kolejnego numeru.
.
Wydawca: Urząd Rady Ministrów.
Redakcja: Biuro Prawne, 00-950 Warszawa, P"29, Al. Ujazdowskie 1/3.
Organizacja druku i kolportał: Wydział Wydawnictw, 00-979 Warszawa, P-l,
ul. PowsiIiska 69171, tel. 42-14-78 i 694-67-50.
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