
Na podstawie art. 68 ust. 5a ustawy z dnia 20 grud-
nia 1990 r. o ubezpieczeniu spo∏ecznym rolników
(Dz. U. z 1998 r. Nr 7, poz. 25, z póên. zm.2)) zarzàdza
si´, co nast´puje:

§ 1. 1. Zg∏oszenie kandydatów na cz∏onków Rady
Ubezpieczenia Spo∏ecznego Rolników, zwanej dalej
„Radà Rolników”, wraz z uzasadnieniem sk∏ada si´ na
piÊmie ministrowi w∏aÊciwemu do spraw zabezpiecze-
nia spo∏ecznego co najmniej na 21 dni przed rozpocz´-
ciem kadencji Rady Rolników. 

2. O terminie zg∏aszania kandydatów na cz∏onków
Rady Rolników informuje Prezes Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Spo∏ecznego, zwanej dalej „Kasà”,
w dzienniku o zasi´gu ogólnopolskim oraz w siedzibie
centrali Kasy i siedzibach oddzia∏ów regionalnych Kasy. 

3. Zg∏oszenie kandydatów na cz∏onków Rady Rol-
ników powinno zawieraç:

1) imi´, nazwisko, adres zamieszkania i telefon; 

2) informacj´ o podleganiu ubezpieczeniu spo∏eczne-
mu rolników lub posiadaniu prawa do emerytury
lub renty rolniczej;

3) informacje o kwalifikacjach zawodowych.

4. Je˝eli kandydat na cz∏onka Rady Rolników pod-
lega ubezpieczeniu spo∏ecznemu rolników, w zg∏osze-
niu nale˝y podaç jednostk´ organizacyjnà Kasy, w któ-
rej jest ubezpieczony.

5. Je˝eli kandydat na cz∏onka Rady Rolników po-
siada ustalone prawo do emerytury lub renty rolni-
czej, w zg∏oszeniu nale˝y podaç jednostk´ organiza-
cyjnà Kasy, która wyp∏aca Êwiadczenie.

6. Do zg∏oszenia nale˝y do∏àczyç oÊwiadczenie za-
wierajàce zgod´ ka˝dego kandydata na kandydowanie
na cz∏onka Rady Rolników.

§ 2. Cz∏onkom Rady Rolników przys∏uguje rycza∏-
towe wynagrodzenie w formie:

1) rycza∏towego wynagrodzenia miesi´cznego albo

2) rycza∏towego wynagrodzenia za udzia∏ w posie-
dzeniu Rady Rolników, prezydium Rady Rolników
oraz komisji Rady Rolników, zwane dalej „rycza∏-
towym wynagrodzeniem za udzia∏ w posiedze-
niu”.

§ 3. Rycza∏towe wynagrodzenie miesi´czne przy-
s∏uguje cz∏onkowi Rady Rolników w okresie pe∏nienia
funkcji:

1) przewodniczàcego Rady Rolników — w wysokoÊci
przeci´tnego wynagrodzenia w gospodarce naro-
dowej w poprzednim roku kalendarzowym og∏a-
szanego przez Prezesa G∏ównego Urz´du Staty-
stycznego w Dzienniku Urz´dowym Rzeczypospo-
litej Polskiej „Monitor Polski” na podstawie art. 20
pkt 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emerytu-
rach i rentach z Funduszu Ubezpieczeƒ Spo∏ecz-
nych (Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353, z póên. zm.3)),
zwanego dalej „przeci´tnym wynagrodzeniem”;

2) zast´pcy przewodniczàcego — w wysokoÊci 0,8 prze-
ci´tnego wynagrodzenia;

3) w Radzie Nadzorczej Funduszu Sk∏adkowego
Ubezpieczenia Spo∏ecznego Rolników — w wyso-
koÊci 0,5 przeci´tnego wynagrodzenia.

§ 4. 1. Rycza∏towe wynagrodzenie za udzia∏ w po-
siedzeniu w wysokoÊci 15 % przeci´tnego wynagro-
dzenia przys∏uguje cz∏onkowi Rady Rolników niewy-
mienionemu w § 3.

2. Przepis ust. 1 stosuje si´ odpowiednio w przy-
padku wykonywania przez cz∏onka Rady Rolników nie-
wymienionego w § 3 okreÊlonych prac na zlecenie Ra-
dy Rolników w terminie ustalonym przez przewodni-
czàcego Rady Rolników.

§ 5. 1. Cz∏onkowi Rady Rolników zamieszka∏emu
poza miejscowoÊcià, w której odbywa si´ posiedzenie,
o którym mowa w § 2 pkt 2, lub posiedzenie Rady
Nadzorczej Funduszu Sk∏adkowego Ubezpieczenia
Spo∏ecznego Rolników, przys∏uguje zwrot kosztów
przejazdów i noclegu.
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA POLITYKI SPO¸ECZNEJ1)

z dnia 28 grudnia 2004 r.

w sprawie trybu zg∏aszania kandydatów na cz∏onków Rady Ubezpieczenia Spo∏ecznego Rolników
oraz regulaminu i zasad wynagradzania jej cz∏onków

———————
1) Minister Polityki Spo∏ecznej kieruje dzia∏em administracji

rzàdowej — zabezpieczenie spo∏eczne, na podstawie § 1
ust. 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia
15 grudnia 2004 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu
dzia∏ania Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Polityki
Spo∏ecznej (Dz. U. Nr 265, poz. 2643).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 117,
poz. 756, z 1999 r. Nr 60, poz. 636, z 2000 r. Nr 45,
poz. 531, z 2001 r. Nr 73, poz. 764, z 2002 r. Nr 113,
poz. 984, z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 228 poz. 2255
i Nr 229, poz. 2273 oraz z 2004 r. Nr 91, poz. 873, Nr 146,
poz. 1546 i Nr 236, poz. 2355.

———————
3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 99,
poz. 1001, Nr 120, poz. 1252, Nr 121, poz. 1264, Nr 144,
poz. 1530, Nr 191, poz. 1954, Nr 210, poz. 2135 i Nr 236,
poz. 2355.



2. Zwrot kosztów przejazdów obejmuje zwrot kosz-
tów przejazdów Êrodkami komunikacji kolejowej i au-
tobusowej.

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy
z miejsca zamieszkania cz∏onka Rady Rolników do miej-
scowoÊci, w której odbywa si´ posiedzenie, brak jest
dogodnego po∏àczenia Êrodkami komunikacji kolejo-
wej i autobusowej, zwrot kosztów przejazdów obejmu-
je zwrot kosztów u˝ywania samochodu prywatnego.

4. Zwrot kosztów przejazdów, kosztów noclegu
oraz rycza∏t za nocleg wyp∏aca si´ w wysokoÊci i na
warunkach okreÊlonych w przepisach w sprawie wy-
sokoÊci oraz warunków ustalania nale˝noÊci przys∏u-
gujàcych pracownikowi zatrudnionemu w paƒstwo-
wej lub samorzàdowej jednostce sfery bud˝etowej
z tytu∏u podró˝y s∏u˝bowej na obszarze kraju.

5. Przepisy ust. 1—4 stosuje si´ odpowiednio w razie:

1) wykonywania przez cz∏onka Rady Rolników pe∏nià-
cego funkcj´ przewodniczàcego i zast´pcy prze-
wodniczàcego Rady Rolników obowiàzków zwià-
zanych z pe∏nionà funkcjà w innej formie ni˝ okre-
Êlona w ust. 1;

2) wykonywania przez cz∏onka Rady Rolników nie-
wymienionego w pkt 1 okreÊlonych prac na zlece-
nie Rady Rolników w terminie ustalonym przez
przewodniczàcego Rady Rolników.

§ 6. 1. Rycza∏towe wynagrodzenie, o którym mowa
w § 3, nale˝ne za dany miesiàc wyp∏aca si´ nie póêniej
ni˝ ostatniego dnia tego miesiàca.

2. Rycza∏towe wynagrodzenie za udzia∏ w posie-
dzeniu oraz zwrot kosztów przejazdów i noclegu wy-
p∏aca si´ po zakoƒczeniu posiedzenia, nie póêniej ni˝
na nast´pnym posiedzeniu.

§ 7. WysokoÊç rycza∏towego wynagrodzenia ulega
zmianie, poczàwszy od pierwszego dnia miesiàca na-
st´pujàcego po miesiàcu, w którym nastàpi∏o og∏osze-
nie wysokoÊci przeci´tnego rocznego wynagrodzenia
w gospodarce narodowej.

§ 8. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2005 r. 

Minister Polityki Spo∏ecznej: w z. C. Mi˝ejewski
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