
§ 16. 1. Podmioty zainteresowane z∏o˝eniem odpo-
wiedzi na zaproszenie, po podpisaniu zobowiàzania
do zachowania poufnoÊci, otrzymujà memorandum
informacyjne zawierajàce informacje o sytuacji praw-
nej i ekonomiczno-finansowej spó∏ki, której akcje sà
przedmiotem rokowaƒ, oraz o strukturze odpowiedzi
na zaproszenie do rokowaƒ.

2. W oparciu o informacje dotyczàce zawartoÊci
odpowiedzi na zaproszenie do rokowaƒ podmioty,
które odebra∏y memorandum informacyjne, w termi-
nie przewidzianym w zaproszeniu do rokowaƒ, sk∏ada-
jà pisemne odpowiedzi.

3. Zbywca dokonuje wyboru podmiotów, które do-
puszcza do rokowaƒ, na podstawie z∏o˝onej odpowie-
dzi na zaproszenie do rokowaƒ, kierujàc si´ kryteriami,
które okreÊli∏ jako przedmiot rokowaƒ, a tak˝e
z uwzgl´dnieniem informacji dotyczàcych wiarygod-
noÊci i mo˝liwoÊci finansowych podmiotów, które od-
powiedzia∏y na zaproszenie.

4. Podmioty dopuszczone do rokowaƒ uzyskujà
prawo zbadania dokumentów spó∏ki i jej przedsi´bior-
stwa. Warunki dopuszczenia do badania i termin jego
wykonania okreÊla zbywca.

5. Po dokonaniu badania spó∏ki podmioty dopusz-
czone do rokowaƒ, w terminie wyznaczonym przez
zbywc´, przedstawiajà wià˝àce ich propozycje warun-
ków umowy. Przedstawione propozycje warunków
umowy stanowià podstaw´ rokowaƒ. 

6. Je˝eli w rokowaniach uczestniczy wi´cej ni˝ je-
den podmiot, zbywca mo˝e wyznaczyç dla jednego
z nich termin do wy∏àcznych negocjacji, kierujàc si´
treÊcià z∏o˝onych wià˝àcych propozycji warunków
umowy, z uwzgl´dnieniem kryteriów, o których mowa
w ust. 3. Bezskuteczny up∏yw terminu skutkuje podj´-
ciem rokowaƒ z innymi dopuszczonymi do rokowaƒ
podmiotami.

7. W przypadku gdy rokowania prowadzone sà
z wi´cej ni˝ jednym podmiotem, wówczas zbywca,
o ile nie odstàpi od rokowaƒ, mo˝e zawrzeç umow´
tylko z tym podmiotem, który zaoferuje najkorzystniej-

sze dla zbywcy warunki umowy, odnoszàce si´
w szczególnoÊci do ceny za akcje, innych kryteriów
okreÊlonych w przedmiocie rokowaƒ oraz wiarygod-
noÊci i mo˝liwoÊci finansowych podmiotów, z którymi
prowadzone sà rokowania. 

8. Po zakoƒczeniu rokowaƒ podmiot uczestniczàcy
w rokowaniach przedstawia na piÊmie proponowane
przez siebie wià˝àce warunki zawarcia umowy. 

9. Przy podejmowaniu decyzji dotyczàcych roko-
waƒ zbywca zapoznaje si´ z pisemnymi rekomenda-
cjami zespo∏u.

10. Zbywca jest obowiàzany powiadamiaç wszyst-
kie podmioty dopuszczone do rokowaƒ o udzieleniu
jednemu podmiotowi terminu do wy∏àcznych nego-
cjacji oraz o zawarciu umowy zbycia akcji. 

11. Po zakoƒczeniu rokowaƒ i zawarciu umowy ze-
spó∏ sporzàdza protokó∏, w którym umieszcza istotne
informacje dotyczàce ich przebiegu. Protokó∏ podpisu-
jà wszyscy cz∏onkowie zespo∏u.

Rozdzia∏ 5

Przepisy koƒcowe

§ 17. W przypadku gdy og∏oszenie: oferty zbycia
akcji, zaproszenia do sk∏adania ofert nabycia akcji
w przetargu lub zaproszenia do rokowaƒ nastàpi∏o
przed dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszego rozporzàdze-
nia, do zbywania akcji stosuje si´ przepisy dotychcza-
sowe. 

§ 18. Traci moc rozporzàdzenie Rady Ministrów
z dnia 29 lipca 1997 r. w sprawie szczegó∏owego trybu
zbywania akcji Skarbu Paƒstwa, zasad finansowania
zbycia akcji oraz formy zap∏aty za te akcje (Dz. U.
Nr 95, poz. 578, z 1998 r. Nr 74, poz. 478 oraz z 2002 r.
Nr 129, poz. 1104).

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

Prezes Rady Ministrów: M. Belka
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ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 20 grudnia 2004 r.

w sprawie szczegó∏owego sposobu ustalania podstawy wymiaru sk∏adek na ubezpieczenie zdrowotne 
rolników, ich domowników oraz osób pobierajàcych emerytur´ lub rent´ rolniczà, a tak˝e terminów 

i trybu ich op∏acania

Na podstawie art. 81 ust. 11 ustawy z dnia
27 sierpnia 2004 r. o Êwiadczeniach opieki zdrowotnej

finansowanych ze Êrodków publicznych (Dz. U.
Nr 210, poz. 2135) zarzàdza si´, co nast´puje:



§ 1. 1. Wymiaru sk∏adek na ubezpieczenie zdrowot-
ne rolników prowadzàcych dzia∏alnoÊç rolniczà doko-
nuje si´ w ka˝dym miesiàcu kalendarzowym na pod-
stawie ewidencji b´dàcej w posiadaniu Kasy Rolnicze-
go Ubezpieczenia Spo∏ecznego, zwanej dalej „KRUS”,
aktualizowanej na podstawie z∏o˝onego przez rolnika
oÊwiadczenia o wielkoÊci gospodarstwa rolnego.

2. Wymiaru sk∏adek na ubezpieczenie zdrowotne
rolników prowadzàcych dzia∏alnoÊç w zakresie dzia-
∏ów specjalnych produkcji rolnej w rozumieniu przepi-
sów ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu
spo∏ecznym rolników (Dz. U. z 1998 r. Nr 7, poz. 25,
z póên. zm.1)), zwanych dalej „dzia∏ami specjalnymi”,
dokonuje si´ na podstawie ewidencji b´dàcej w posia-
daniu KRUS, na podstawie z∏o˝onego przez rolnika
oÊwiadczenia o rodzaju prowadzonej dzia∏alnoÊci
i przewidywanym dochodzie z prowadzonej dzia∏alno-
Êci w zakresie dzia∏ów specjalnych. Do oÊwiadczenia
do∏àcza si´ odpis decyzji naczelnika urz´du skarbowe-
go wydanej na podstawie deklaracji o rodzajach i roz-
miarach zamierzonej produkcji lub o wysokoÊci prze-
widywanego dochodu w roku nast´pnym. 

3. Kwota dochodu, o której mowa w oÊwiadczeniu,
musi byç zgodna z kwotà ustalonà w decyzji naczelni-
ka urz´du skarbowego, o której mowa w ust. 2.
W przypadku gdy kwota podana w oÊwiadczeniu jest
ni˝sza od dochodu ustalonego w decyzji naczelnika
urz´du skarbowego, podstaw´ wymiaru sk∏adki sta-
nowi dochód ustalony w decyzji naczelnika urz´du
skarbowego.

4. Za podstaw´ wymiaru sk∏adek przyjmuje si´
1/12 wykazanego w oÊwiadczeniu dochodu, z zastrze-
˝eniem ust. 9 i 10.

5. W przypadku gdy podstawa wymiaru sk∏adek
ustalona na podstawie decyzji naczelnika urz´du skar-
bowego jest ni˝sza ni˝ Êwiadczenie piel´gnacyjne przy-
s∏ugujàce na podstawie przepisów o Êwiadczeniach ro-
dzinnych lub dzia∏alnoÊç nie podlega opodatkowaniu
podatkiem dochodowym od osób fizycznych, podsta-
w´ wymiaru sk∏adki stanowi wysokoÊç Êwiadczenia
piel´gnacyjnego obowiàzujàca w pierwszym dniu mie-
siàca, na który jest dokonywany wymiar sk∏adek.

6. OÊwiadczenie o wysokoÊci dochodu, o którym
mowa w ust. 2, rolnik jest obowiàzany z∏o˝yç do dnia
31 stycznia ka˝dego roku.

7. W przypadku nieprzed∏o˝enia oÊwiadczenia
o wysokoÊci dochodu w terminie, o którym mowa
w ust. 6, sk∏adki za miesiàc styczeƒ i nast´pujàce po

nim miesiàce przypadajàce przed miesiàcem, w któ-
rym oÊwiadczenie to zosta∏o z∏o˝one, ustala si´ od
obowiàzujàcej w grudniu minionego roku podstawy
wymiaru sk∏adek, z zastrze˝eniem ust. 5.

8. W przypadku gdy z∏o˝enie oÊwiadczenia, o któ-
rym mowa w ust. 2, nie jest mo˝liwe ze wzgl´du na
niedor´czenie przez urzàd skarbowy decyzji naczelni-
ka urz´du skarbowego, o której mowa w ust. 2, rolnik
oblicza i zg∏asza wysokoÊç dochodu na podstawie da-
nych zawartych w deklaracji o rodzajach i rozmiarach
zamierzonej produkcji, zg∏oszonych urz´dowi skarbo-
wemu w roku poprzedzajàcym rok podatkowy.

9. W przypadku rozpocz´cia dzia∏alnoÊci w zakre-
sie dzia∏ów specjalnych podlegajàcych opodatkowa-
niu podatkiem dochodowym od osób fizycznych
w trakcie roku rolnik obowiàzany jest z∏o˝yç oÊwiad-
czenie o wysokoÊci dochodu w terminie 14 dni od dnia
otrzymania decyzji naczelnika urz´du skarbowego,
o której mowa w ust. 2. Podstawà do obliczenia sk∏ad-
ki jest kwota b´dàca ilorazem dochodu ustalonego
w decyzji urz´du skarbowego i liczby miesi´cy, przez
które dzia∏y specjalne b´dà prowadzone w danym ro-
ku podatkowym. Do ustalenia podstawy wymiaru
sk∏adek przepis ust. 5 stosuje si´. 

10. W przypadku rozpocz´cia dzia∏alnoÊci w zakre-
sie dzia∏ów specjalnych niepodlegàjàcych opodatko-
waniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych
w trakcie roku oÊwiadczenie o wysokoÊci przewidywa-
nego dochodu jest sk∏adane w terminie 14 dni od dnia
rozpocz´cia dzia∏alnoÊci. Do ustalenia podstawy wy-
miaru sk∏adek przepis ust. 5 stosuje si´ odpowiednio.

11. W przypadku z∏o˝enia oÊwiadczenia, o którym
mowa w ust. 2, po terminie sk∏adka z tytu∏u prowadze-
nia dzia∏ów specjalnych jest pobierana od pierwszego
dnia miesiàca, w którym oÊwiadczenie by∏o z∏o˝one.

§ 2. 1. Rolnik, dla którego podstaw´ wymiaru sk∏a-
dek na ubezpieczenie zdrowotne stanowi deklarowana
podstawa wymiaru sk∏adek, o której mowa w art. 80
ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o Êwiadcze-
niach opieki zdrowotnej finansowanych ze Êrodków
publicznych, jest obowiàzany obliczaç kwot´ nale˝-
nych sk∏adek i, bez uprzedniego wezwania, op∏acaç
miesi´czne sk∏adki w terminie do 15. dnia nast´pnego
miesiàca.

2. Wp∏at sk∏adek, o których mowa w ust. 1, doko-
nuje si´ na wskazany przez KRUS rachunek bankowy.

§ 3. Rolnik, o którym mowa w § 2 ust. 1, jest obo-
wiàzany do oznaczania dokumentów p∏atniczych indy-
widualnie ustalonym dla niego przez KRUS numerem
ubezpieczenia zdrowotnego i umieszczeniem treÊci
jednoznacznie opisujàcej tytu∏ wp∏aty. Oznaczone
w ten sposób wp∏aty sà zaliczane na pokrycie nale˝no-
Êci z tytu∏u sk∏adek na ubezpieczenie zdrowotne zgod-
nie z dyspozycjà rolnika, z zastrze˝eniem § 9.
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1) 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.



§ 4. Ustalania podstawy wymiaru sk∏adek osób,
dla których podstawà wymiaru miesi´cznej sk∏adki na
ubezpieczenie zdrowotne jest kwota odpowiadajàca
wysokoÊci Êwiadczenia piel´gnacyjnego, dokonuje si´
wed∏ug wysokoÊci tego Êwiadczenia, obowiàzujàcej
w pierwszym dniu miesiàca kalendarzowego, za który
jest dokonywany ten wymiar.

§ 5. 1. Sk∏adka wymierzona dla osób prowadzà-
cych dzia∏alnoÊç rolniczà na wspólny rachunek podle-
ga zewidencjonowaniu na indywidualnych kontach
tych osób w wysokoÊci proporcjonalnej do ich udzia-
∏u we wspó∏w∏asnoÊci lub wspó∏posiadaniu gospo-
darstwa rolnego. W przypadku braku okreÊlenia wiel-
koÊci udzia∏ów we wspó∏w∏asnoÊci lub wspó∏posiada-
niu gospodarstwa rolnego przyjmuje si´, ˝e sà one
równe.

2. Dla wspó∏ma∏˝onków ewidencjonowanie sk∏ad-
ki nast´puje w równych cz´Êciach.

3. Przepisy ust. 1 i 2 nie dotyczà ubezpieczonych,
którzy odr´bnie deklarujà kwot´ dochodu z dzia∏ów
specjalnych.

§ 6. 1. Sk∏adk´ nalicza si´ od kwoty emerytury lub
renty za bie˝àcy miesiàc oraz wyp∏aty wyrównawczej
za poprzedni okres.

2. Sk∏adka na ubezpieczenie zdrowotne od emery-
tur i rent wyp∏acanych raz na kwarta∏ jest odprowa-
dzana w ca∏oÊci w terminie do 15. dnia miesiàca na-
st´pujàcego po miesiàcu, w którym Êwiadczenie zo-
sta∏o wyp∏acone.

§ 7. 1. Ubezpieczony jest obowiàzany zawiadomiç
KRUS o zmianach majàcych wp∏yw na podleganie
ubezpieczeniu oraz wysokoÊç sk∏adek w terminie
14 dni od dnia wystàpienia tych zmian.

2. WysokoÊç sk∏adki uwzgl´dniajàca zmiany, o któ-
rych mowa w ust. 1, obowiàzuje poczàwszy od na-
st´pnego miesiàca kalendarzowego po miesiàcu,
w którym zmiany zosta∏y zg∏oszone.

3. Przepisy ust. 1 i 2 nie dotyczà zmiany wysokoÊci
zadeklarowanej kwoty dochodu z tytu∏u dzia∏ów spe-
cjalnych w ciàgu roku podatkowego.

4. Przepisy ust. 2 nie majà zastosowania do spraw,
w których w trakcie trwania ubezpieczenia dokonano
zg∏oszenia prowadzenia dzia∏ów specjalnych. Sk∏adka
od zadeklarowanego dochodu ze zg∏oszonych dzia∏ów
specjalnych jest pobierana poczàwszy od miesiàca,
w którym dokonano zg∏oszenia prowadzenia tych
dzia∏ów, z zastrze˝eniem § 1 ust. 5.

§ 8. Nale˝ne kwoty sk∏adek na ubezpieczenie zdro-
wotne podlegajà zaokràgleniu do pe∏nych z∏otych
w gór´, je˝eli koƒcówka jest równa lub wy˝sza od 

0,50 z∏otego, lub w dó∏, je˝eli jest ni˝sza od 0,50 z∏o-
tego.

§ 9. 1. Je˝eli wp∏ata sk∏adki na ubezpieczenie zdro-
wotne zosta∏a dokonana po terminie, rolnik, o którym
mowa w § 2 ust. 1, jest obowiàzany przy dokonywaniu
wp∏aty uwzgl´dniç równie˝ odsetki za zw∏ok´ obliczo-
ne w wysokoÊci i wed∏ug zasad okreÊlonych w usta-
wie z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Ordynacja podatkowa
(Dz. U. Nr 137, poz. 926, z póên. zm.2)).

2. Je˝eli wp∏ata, o której mowa w ust. 1, nie
uwzgl´dnia odsetek za zw∏ok´, mimo jej dokonania po
terminie, KRUS zalicza dokonanà wp∏at´ proporcjo-
nalnie na pokrycie kwoty zaleg∏ych sk∏adek oraz kwo-
ty odsetek za zw∏ok´, w stosunku, w jakim w dniu
wp∏aty pozostaje kwota zaleg∏oÊci z tytu∏u sk∏adek do
kwoty odsetek za zw∏ok´.

§ 10. 1. Wp∏ata dokonana przez poborc´ skarbowe-
go lub komornika sàdowego w ramach prowadzone-
go przymusowego dochodzenia nale˝noÊci podlega
rozliczeniu na pokrycie nale˝noÊci obj´tych danym ty-
tu∏em wykonawczym.

2. Dokonanà na pokrycie danego tytu∏u wykonaw-
czego wp∏at´ rozlicza si´ na pokrycie w pierwszej ko-
lejnoÊci kosztów upomnienia, je˝eli zgodnie z przepi-
sami o post´powaniu egzekucyjnym w administracji
lub egzekucji sàdowej istnia∏ obowiàzek jego wysta-
wienia, a pozosta∏à kwot´ rozlicza si´ na pokrycie na-
le˝nych sk∏adek i przys∏ugujàcych od nich odsetek za
zw∏ok´.

§ 11. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2005 r.3)

Prezes Rady Ministrów: M. Belka
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2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 1997 r. Nr 160, poz. 1083, z 1998 r. Nr 106, poz. 668,
z 1999 r. Nr 11, poz. 95 i Nr 92, poz. 1062, z 2000 r. Nr 94,
poz. 1037, Nr 116, poz. 1216, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122,
poz. 1315, z 2001 r. Nr 16, poz. 166, Nr 39, poz. 459, Nr 42,
poz. 475, Nr 110, poz. 1189, Nr 125, poz. 1368 i Nr 130,
poz. 1452, z 2002 r. Nr 89, poz. 804, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130,
poz. 1188, Nr 137, poz. 1302, Nr 170, poz. 1660 i Nr 228,
poz. 2255 i 2256 oraz z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 64,
poz. 593, Nr 68, poz. 623, Nr 91, poz. 868, Nr 93, poz. 894,
Nr 116, poz. 1205, Nr 122, poz. 1288, Nr 123, poz. 1291,
Nr 146, poz. 1546, Nr 162, poz. 1692 i Nr 173, poz. 1808.

3) Niniejsze rozporzàdzenie by∏o poprzedzone rozporzàdze-
niem Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003 r. w sprawie
szczegó∏owego sposobu ustalania podstawy wymiaru
sk∏adek na ubezpieczenie zdrowotne rolników, ich do-
mowników oraz osób pobierajàcych emerytur´ lub rent´
rolniczà, a tak˝e terminów i trybu ich op∏acania (Dz. U.
Nr 93, poz. 862), które traci moc z dniem 31 grudnia
2004 r. na podstawie art. 247 ustawy z dnia 27 sierpnia
2004 r. o Êwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
ze Êrodków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135).


