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USTAWA
z dnia 11

października

1991 r

o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników.
Art. 1. W ustawie z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubez pieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 1991 r. Nr 7, poz. 24
i Nr 45, poz. 199) wprowadza się następujące zmiany:
1) wart. 6 w pkt 14 wyrazy "osoba obowiązana do ich
opłacania została zwolniona z tego obowiązku" zastępuje się wyrazami "w myśl tych przepisów nie istniał
obowiązek opłacania składek,"

2) wart. 7 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
,,3. Emeryt lub rencista, który zaprzestał prowadzenia
działalności rolniczej w rozumieniu art. 28 ust. 4,
a także emeryt lub rencista spełniający warunki do
uzyskania dodatku pielęgnacyjnego, o którym mowa wart. 27 ust. 1 pkt 2, może podlegać ubezpieczeniu wypadkowemu , chorobowemu i macierzyńskiemu na wniosek tylko w zakresie określonym
wart. 8 ust. 3.",
3) wart. 8 w ust. 4 w zdaniu drugim po wyrazie "kwotowo"
dodaje się wyrazy ,,- i korygowana w przypadku
zmiany wysokości emerytury podstawowej -",
4) po art. 15 dodaje się art. 15a w brzmieniu :
"Art. 15a. 1. Osobie, które została objęta ubezpieczeniem na wniosek, świadczenia przewidziane wart. 14 i 15, z wyjątkiem zasiłku
chorobowego z tytułu wypadku przy pracy rolniczej, przysługują, jeżeli okres podlegania
ubezpieczeniu
bezpośrednio
przed wystąpieniem zdarzenia uzasadniającego nabycie prawa do świadczenia
trwał nieprzerwanie co najmniej rok.
2. Do okresu wymaganego w myśl ust. 1 wlicza się okresy podlegania innemu ubezpieczeniu społecznemu, jeżeli zainteresowany nie nabył prawa do analogicznego
świadczenia z tego ubezpieczenia.",
5) wart. 21 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:
,,5. Okres 20 kwartałów, o którym mowa w ust. 1 pkt 5,
powinien przypadać w ciągu ostatnich 10 lat przed
zgłoszeniem wniosku o rentę inwalidzką rolniczą,
a jeżeli zainteresowany w chwili zgłoszenia wniosku
nie prowadzi działalności rolniczej - przed dniem
powstania długotrwałej niezdolności do pracy rolniczej. ",
6) po art. 21 dodaje się art. 21 a w brzmieniu:
"Art. 21 a. Przy ustalaniu liczby kwartałów podlegania
ubezpieczeniu zalicza się cały kwartał, w którym powstało ubezpieczenie. To samo dotyczy kwartału, w którym ubezpieczenie ustało.",

7) wart. 25:
a) w ust. 1 na końcu drugiego zdania dodaje się wyrazy
"z uwzględnieniem art. 21 a",
b) w ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
,,4) prowadzenia gospodarstwa rolnego lub pracy
w gospodarstwie rolnym - bez podlegania
innemu ubezpieczeniu społecznemu po
ukończeniu 16 roku życia, przypadających przed
dniem 1 lipca 1977 r., jednak nie wcześniej niż
25 lat przed spełnieniem warunków nabycia

prawa do emerytury rolniczej lub renty inwalidzkiej rolniczej.",
8) wart. 27:
a) w ust. 1 i 2 wyrazy "emerytury rolniczej lub renty
inwalidzkiej rolniczej" zastępuje się wyrazami "emerytury lub renty inwalidzkiej z ubezpieczenia",
b) w ust. 3 po wyrazach "ust. 2," dodaje się wyrazy "z
wyjątkiem dodatku kombatanckiego,"
9) wart. 28:
a) ust. 5 otrzymuje brzmienie:
,,5. Jeżeli emeryt lub rencista jest długotrwale niezdolny do pracy wskutek wypadku przy pracy
rolniczej albo rolniczej choroby zawodowej, wypłata świadczenia przez okres dwóch lat od tego
wypadku albo od zachorowania na tę chorobę
ulega zawieszeniu tylko w połowie.",
b) w ust. 9 w pkt 3 na końcu dodaje się przecinek
i wyrazy "albo w wyniku uchylenia lub stwierdzenia
nieważności decyzji administracyjnej",
10) wart. 31 :
a) w ust. 1 wyrazy "pkt 1 i 2" skreśla się,
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
,,2. Dodatek dla sieroty zupełnej przysługuje w
wysokości określonej w przepisach emerytalnych.",
c) dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
,,3. Przepis art. 27 ust. 3 stosuje się odpowiednio.",
11) art. 32 otrzymuje brzmienie:
"Art. 32.

Wypłata renty rodzinnej przysługującej osobie
pełnoletniej ulega zawieszeniu, jeżeli uprawniony prowadzi działalność rolniczą . Przepisy
art. 28 ust. 3, 4 i 6-9 stosuje się odpowied-

nio.",
12) wart. 34:
a) dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1, a po
wyrazach "nadwyżki emerytury lub renty" dodaje się
wyraz "inwalidzkiej",
b) dodaje się ust. 2 w brzmieniu:
,,2. Przy stosowaniu zawieszenia prawa do emerytury lub renty inwatidzkiej z ubezpieczenia, w myśl
ust. 1, nie bierze się pod uwagę dochodów
z działalności rolniczej.",
13) wart. 35 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
,,3. Zasiłek pogrzebowy przysługuje w wysokości określonej w przepisach emerytalnych.",
14) wart. 54:
a) w ust. 1:
- w pkt 1 przecinek zastępuje się myślnikiem i dodaje się wyrazy "na zasadach i w wysokości
określonych w ust. 2--4 i w przepisach wydanych
na podstawie ust. 5,",
- pkt 2 otrzymuje brzmienie:
,,2) zasiłki pielęgnacyjne - na zasadach i wwysokości określonych w przepisach regulują
cych zasiłki pielęgnacyjne dla pracowników .",

-
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b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
,,2. Zasiłek przewidziany w ust. 1 pkt 1 przysługuje
ubezpieczonemu, jeżeli łączna kwota podatku
rolnego i podatku dochodowego z działów specjalnych za okres pierwszego półrocza , podzielona przez liczbę osób, dla których dane gospodarstwo rolne stanowi podstawę utrzymania, nie
przekracza kwoty podatku rolnego z dwóch
hektarów
przeliczeniowych,
obowiązującej
w tym półroczu.",
c) dodaje się ust. 3-5 w brzmieniu :
,,3. Ograniczenia przewidzianego w ust. 2 nie stosuje się przy ustalaniu prawa do zasiłku dla domownika, a także dla rolnika w okresie jednego roku
od objęcia gospodarstwa rolnego, jeżeli bezpośrednio przedtem podlegał on ubezpieczeniu
jako domownik.
4. Zasiłek przewidziany w ust. 1 pkt 1 przysługuje
w kwocie odpowiadającej wysokości zasiłku
rodzinnego na dzieci pracownika, określonej
w odrębnych przepisach.
5. Minister Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej,
w porozumieniu z Ministrami Pracy i Polityki
Socjalnej oraz Finansów, w drodze rozporządzenia :
1) określa szczegółowe zasady przyznawania
zasiłków, o których mowa w ust. 1 pkt 1,
2) może określić przypadki, w których zasiłek
ten przysługuje pomimo niespełnienia wa runku określonego w ust. 2.",
15) wart. 58:
a) w ust. 1:

Poz. 448 i 449
-

po wyrazach "prawo do emerytury lub renty
z ubezpieczenia" dodaje się wyrazy "albo którego
małżonek ma ustalone takie prawo",

-

wyrazy " która nie
nieruchomości ,

może przewyższać wartości

ustalonej

tej
przepisów
Państwowego Funwedług

o sprzedaży nieruchomośc i
duszu Ziemi" skreśla się,
b) w ust. 4 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się
wyrazy "w tym sposób ustalania odpłatności i wypłacania należności z tego tytułu . "

16) wart. 106 dotychczasową treść oznacza się jako ust.
1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu :
,,2. Na wniosek osoby uprawn ionej do okresowej renty
inwalidzkiej, o której mowa w ust. 1, zamiast tej
renty przyznaje się rentę inwalidzką rolniczą, przysługującą na zasadach i w wysokości określonych
wart. 22 i art. 24--28."

Art. 2. Minister Rolnictwa i Gospodarki Żywnościo
wej ogłosi w Dzienniku Ustaw jednolity tekst ustawy z dnia
20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, z uwzględnieniem zmian wynikających z przepisów
ogłoszonych przed dniem wydania jednolitego tekstu i z zastosowaniem ciągłej numeracji artykułów, ustępów, punktów i liter.
Art. 3. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 1 pkt 4, pkt 8 lit. a) i pkt 14,
które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 1992 r.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Wałęsa
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ

z dnia 21

października

1991 r.

w sprawie ustalania prawa do renty inwalidzkiej rolniczej oraz zgłaszania i ustalania okoliczności i przyczyn
wypadku przy pracy rolniczej.
Na podstawie art. 23 i art. 45 ust, 5 ustawy z dnia 20
grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.
U. z 1991 r. Nr 7, poz. 24 i Nr45, poz. 199) zarządza się, co
następuje:

§ 1. Ilekroć w przepisach rozporządzenia jest mowa bez
bliższego określenia o zdolności lub niezdolności do pracy,
rozumie się przez to zdolność lub niezdolność do pracy
w gospodarstwie rolnym .

§ 2. Przy ustalaniu

długotrwałej niezdolności do pracy

uwzględnia się :

1) sprawność psychofizyczną organizmu, s.topień przystosowania organizmu do ubytków anatomicznych, kalectwa oraz skutków ChoroDy,
2) charakter i przebieg procesów chorobowych oraz ich
wpływ na stan czynnościowy organizmu, a w sprawach
o ustalenie prawa do renty inwalidzkiej rolniczej, z tytułu
wypadku przy- pracy rolniczej lub rolniczej choroby
zawodowej - także ich związek z tym wypadkiem lub tą
chorobą ,

3) możliwość przywrócenia zdolności do pracy w gos podarstwie rolnym przez leczenie i rehabilitację oraz

zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne, protezy i
dki pomocnicze,

śro

4) rodzaj i zakres prac dotychczas wykonywanych przez
zainteresowanego w gospodarstwie rolnym.
datę powstania niezdolności do pracy uważa
w którym stan zdrowia zainteresowanego uległ
pogorszeniu w stopn iu uzasadniającym przeciwwskazania
do osobistego wykonywania nieZbędnych prac w danym
gospodarstwie rolnym .

§ 3. 1. Za

się dzień,

. 2. Jeżeli pogorszenie stanu zdrowia określone w ust.
w ciągu pewnego okresu, za datę powstania
niezdolności do pracy uważa się ostatni dzień tego okresu .

1

następowało

3. W innych przypadkach niż wymienione w ust. 1 lub
2 przyjmuje się datę podaną na wniosku o rentę inwalidzką
rolnicżą ·

§ 4. Nie ustala się długotrwałej niezdolności do pracy
przed upływem 6 miesięcy od daty określonej w myśl § 3,
chyba że stan zdrowia zainteresowanego wskazuje, że niezdolność ta trwać będzie nieprzerwan ie ponad 6 miesięcy.

