
w paszporty, rozumie si´ przez to rejestr zwierzàt go-
spodarskich oznakowanych.

Art. 40. Dotychczasowe przepisy wykonawcze, wy-
dane na podstawie art. 7 ust. 27 pkt 1, pkt 3—5 ustawy
wymienionej w art. 38 pkt 2, zachowujà moc do dnia
wejÊcia w ˝ycie przepisów wykonawczych wydanych
odpowiednio na podstawie art. 8 ust. 4, art. 13 ust. 2,
art. 15 ust. 2 i 3, art. 17 ust. 5, art. 19 ust. 7, art. 23
ust. 4 oraz art. 24 ust. 4 niniejszej ustawy.

Art. 41. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem uzyska-
nia przez Rzeczpospolità Polskà cz∏onkostwa w Unii
Europejskiej, z wyjàtkiem:

1) art. 34, który wchodzi w ˝ycie z dniem og∏oszenia;

2) art. 14 ust. 6 pkt 2 i ust. 7, które wchodzà w ˝ycie
z dniem 1 stycznia 2005 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski
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USTAWA

z dnia 2 kwietnia 2004 r.

o zmianie ustawy o ubezpieczeniu spo∏ecznym rolników oraz o zmianie niektórych innych ustaw1)

Art. 1. W ustawie z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubez-
pieczeniu spo∏ecznym rolników (Dz. U. z 1998 r. Nr 7,
poz. 25, z póên. zm.2)) wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany:

1) w art. 1:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ubezpieczenie spo∏eczne rolników, zwane
dalej „ubezpieczeniem”, obejmuje, na zasa-
dach okreÊlonych w ustawie, rolników i pra-
cujàcych z nimi domowników, którzy:

1) posiadajà obywatelstwo polskie lub

2) przebywajà na terytorium Rzeczypospoli-
tej Polskiej na podstawie wizy lub karty
pobytu wydanej w zwiàzku z uzyskaniem
zezwolenia na zamieszkanie na czas ozna-
czony lub zezwolenia na osiedlenie si´ na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub

3) sà obywatelami paƒstw cz∏onkowskich
Unii Europejskiej.”,

b) po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Ubezpieczenie obejmuje obywateli, o któ-
rych mowa w ust. 1 pkt 3, je˝eli przepisy
Unii Europejskiej dotyczàce stosowania
systemów zabezpieczenia spo∏ecznego nie
stanowià inaczej.”;

2) w art. 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Prezes Kasy jest centralnym organem admini-
stracji rzàdowej, podleg∏ym ministrowi w∏aÊci-
wemu do spraw zabezpieczenia spo∏eczne-
go.”;

3) art. 5a otrzymuje brzmienie:

„Art. 5a. 1. Rolnik lub domownik, który podlega
ubezpieczeniu w pe∏nym zakresie
z mocy ustawy nieprzerwanie przez co
najmniej 3 lata, rozpocznie prowadze-
nie pozarolniczej dzia∏alnoÊci gospo-
darczej opodatkowanej zgodnie z prze-
pisami o zrycza∏towanym podatku do-
chodowym lub rozpocznie wspó∏prac´
przy prowadzeniu tej dzia∏alnoÊci, pod-
lega nadal temu ubezpieczeniu, je˝eli
nie jest pracownikiem i nie pozostaje
w stosunku s∏u˝bowym.

2. Rolnik lub domownik, o którym mowa
w ust. 1, podlega nadal ubezpieczeniu,
je˝eli w terminie 14 dni od dnia rozpo-
cz´cia wykonywania pozarolniczej
dzia∏alnoÊci gospodarczej lub rozpo-
cz´cia wspó∏pracy przy prowadzeniu
tej dzia∏alnoÊci z∏o˝y Kasie oÊwiadcze-
nie o kontynuowaniu tego ubezpiecze-
nia oraz udokumentuje spe∏nienie wa-
runków opodatkowania tej dzia∏alno-
Êci w formie zrycza∏towanego podatku
dochodowego w terminie 7 dni od
dnia otrzymania dokumentu ustalajà-
cego przez organ podatkowy t´ form´
opodatkowania.

3. Niezachowanie któregokolwiek z ter-
minów, o których mowa w ust. 2, jest
równoznaczne z ustaniem ubezpiecze-
nia z koƒcem kwarta∏u, w którym rolnik

———————
1) Niniejszà ustawà zmienia si´ ustawy: ustaw´ z dnia

12 wrzeÊnia 1996 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu
spo∏ecznym rolników, ustaw´ z dnia 4 wrzeÊnia 1997 r. o
dzia∏ach administracji rzàdowej, ustaw´ z dnia 26 kwietnia
2001 r. o rentach strukturalnych.

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.



lub domownik rozpoczà∏ wykonywanie
pozarolniczej dzia∏alnoÊci gospodar-
czej lub rozpoczà∏ wspó∏prac´ przy
prowadzeniu tej dzia∏alnoÊci.

4. Je˝eli z dokumentów przedstawionych
przez rolnika lub domownika wynika,
˝e nie sà spe∏nione warunki dalszego
podlegania ubezpieczeniu okreÊlone
w ust. 1, przepis ust. 3 stosuje si´ od-
powiednio.

5. Do dnia 14 lutego ka˝dego roku rolnik
lub domownik prowadzàcy pozarolni-
czà dzia∏alnoÊç gospodarczà lub
wspó∏pracujàcy przy prowadzeniu tej
dzia∏alnoÊci, podlegajàcy ubezpiecze-
niu, zobowiàzany jest po rozliczeniu
roku podatkowego z∏o˝yç Kasie za-
Êwiadczenie w∏aÊciwego organu po-
datkowego o wysokoÊci nale˝nego po-
datku za miniony rok.

6. Je˝eli kwota podatku, o którym mowa
w ust. 5, przekroczy kwot´ 2 528 z∏,
ubezpieczenie rolnika lub domownika
ustaje z koƒcem kwarta∏u, w którym
rolnik lub domownik zobowiàzany by∏
z∏o˝yç Kasie zaÊwiadczenie.

7. Niezachowanie terminu, o którym mo-
wa w ust. 5, o ile nadal prowadzona
jest pozarolnicza dzia∏alnoÊç gospo-
darcza, jest równoznaczne z zaistnie-
niem okolicznoÊci powodujàcych usta-
nie ubezpieczenia z koƒcem kwarta∏u,
w którym rolnik lub domownik zobo-
wiàzany by∏ z∏o˝yç zaÊwiadczenie.

8. Kwota podatku, o której mowa w
ust. 6, zwana dalej „rocznà kwotà gra-
nicznà”, podlega corocznej waloryzacji
wskaênikiem cen towarów i us∏ug kon-
sumpcyjnych ogó∏em, okreÊlonym
w ustawie bud˝etowej za rok, którego
kwota dotyczy, ustawie o prowizorium
bud˝etowym lub ich projektach, je˝eli
odpowiednie ustawy nie zosta∏y
uchwalone.

9. Minister w∏aÊciwy do spraw zabezpie-
czenia spo∏ecznego og∏asza w Dzienni-
ku Urz´dowym Rzeczypospolitej Pol-
skiej „Monitor Polski”, w drodze ob-
wieszczenia, rocznà kwot´ granicznà,
o której mowa w ust. 8.

10. Za pozarolniczà dzia∏alnoÊç gospodar-
czà, o której mowa w ust. 1, uwa˝a si´
pozarolniczà dzia∏alnoÊç gospodarczà
prowadzonà na podstawie przepisów
o dzia∏alnoÊci gospodarczej.

11. Za rozpoczynajàcego wspó∏prac´ przy
prowadzeniu pozarolniczej dzia∏alnoÊci
gospodarczej, o którym mowa w ust. 1,
uwa˝a si´ rolnika lub domownika, któ-
ry w stosunku do prowadzàcego t´
dzia∏alnoÊç spe∏nia kryteria osoby

wspó∏pracujàcej, okreÊlone w przepi-
sach o systemie ubezpieczeƒ spo∏ecz-
nych.”;

4) w art. 6:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) rolniku — rozumie si´ pe∏noletnià osob´ fi-
zycznà, zamieszkujàcà i prowadzàcà na tery-
torium Rzeczypospolitej Polskiej, osobiÊcie
i na w∏asny rachunek, dzia∏alnoÊç rolniczà
w pozostajàcym w jej posiadaniu gospodar-
stwie rolnym, w tym równie˝ w ramach gru-
py producentów rolnych, a tak˝e osob´, któ-
ra przeznaczy∏a grunty prowadzonego przez
siebie gospodarstwa rolnego do zalesie-
nia,”,

b) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) dzia∏alnoÊci rolniczej — rozumie si´ dzia∏al-
noÊç w zakresie produkcji roÊlinnej lub
zwierz´cej, w tym ogrodniczej, sadowniczej,
pszczelarskiej i rybnej,”,

c) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) dziale specjalnym — rozumie si´ dzia∏ spe-
cjalny produkcji rolnej, o którym mowa
w za∏àczniku do ustawy,”,

d) pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) przepisach emerytalnych — rozumie si´
przepisy o emeryturach i rentach z Fundu-
szu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych,”,

e) uchyla si´ pkt 9,

f)  po pkt 10 dodaje si´ pkt 10a—10c w brzmieniu:

„10a) emeryturze lub rencie rolniczej z ubezpie-
czenia — rozumie si´ emerytur´ lub rent´
inwalidzkà z ubezpieczenia spo∏ecznego
rolników indywidualnych i cz∏onków ich
rodzin oraz emerytur´ rolniczà lub rent´
rolniczà z tytu∏u niezdolnoÊci do pracy, 

10b) emeryturze lub rencie z ubezpieczenia —
rozumie si´ emerytur´ lub rent´ rolniczà
z ubezpieczenia, rent´ rolniczà szkolenio-
wà i rent´ rodzinnà, 

10c) ustalonym prawie do emerytury lub renty
— rozumie si´ ustalone prawo do emery-
tury lub renty z ubezpieczenia albo usta-
lone prawo do emerytury lub renty na
podstawie przepisów emerytalnych lub
innych przepisów o zaopatrzeniu emery-
talnym, a tak˝e ustalone prawo do zasi∏ku
przedemerytalnego lub Êwiadczenia
przedemerytalnego, przyznanego na pod-
stawie przepisów o zatrudnieniu i prze-
ciwdzia∏aniu bezrobociu, oraz Êwiadcze-
nia o charakterze rentowym z instytucji
zagranicznej,”,

g) pkt 12 i 13 otrzymujà brzmienie: 

„12) innym ubezpieczeniu spo∏ecznym — rozu-
mie si´ obowiàzkowe ubezpieczenia eme-
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rytalne i rentowe okreÊlone w przepisach
o systemie ubezpieczeƒ spo∏ecznych lub
zaopatrzenie emerytalne okreÊlone w od-
r´bnych przepisach,

13) osobie podlegajàcej innemu ubezpiecze-
niu spo∏ecznemu — rozumie si´ osob´
podlegajàcà obowiàzkowo ubezpiecze-
niom emerytalnemu i rentowym na pod-
stawie przepisów o systemie ubezpieczeƒ
spo∏ecznych lub obj´tà przepisami o za-
opatrzeniu emerytalnym,”, 

h) po pkt 13 dodaje si´ pkt 13a i 13b w brzmieniu:

„13a) Êwiadczeniach z ubezpieczeƒ spo∏ecznych
— rozumie si´ zasi∏ek chorobowy i Êwiad-
czenie rehabilitacyjne, do których przy-
s∏uguje prawo z tytu∏u ubezpieczenia cho-
robowego na podstawie przepisów
o Êwiadczeniach pieni´˝nych z ubezpie-
czenia spo∏ecznego w razie choroby i ma-
cierzyƒstwa,

13b) nale˝noÊciach z tytu∏u sk∏adek — rozumie
si´ sk∏adki, nale˝ne od nich odsetki i kosz-
ty upomnienia,”;

5) art. 7 otrzymuje brzmienie:

„Art. 7. 1. Ubezpieczeniu wypadkowemu, choro-
bowemu i macierzyƒskiemu podlega
z mocy ustawy:

1) rolnik, którego gospodarstwo obej-
muje obszar u˝ytków rolnych powy-
˝ej 1 ha przeliczeniowego lub dzia∏
specjalny, 

2) domownik rolnika, o którym mowa
w pkt 1

— je˝eli ten rolnik lub domownik nie
podlega innemu ubezpieczeniu spo-
∏ecznemu lub nie ma ustalonego prawa
do emerytury lub renty albo nie ma
ustalonego prawa do Êwiadczeƒ
z ubezpieczeƒ spo∏ecznych.

2. Ubezpieczeniem wypadkowym, choro-
bowym i macierzyƒskim na wniosek
obejmuje si´ innego rolnika lub do-
mownika, je˝eli dzia∏alnoÊç rolnicza
stanowi sta∏e êród∏o jego utrzymania,
a tak˝e osob´, która b´dàc rolnikiem
przeznaczy∏a grunty prowadzonego go-
spodarstwa rolnego do zalesienia na
zasadach okreÊlonych w odr´bnych
przepisach.

3. Innego rolnika, domownika lub osob´,
która przeznaczy∏a grunty do zalesienia,
obejmuje si´ ubezpieczeniem wypad-
kowym, chorobowym i macierzyƒskim
na wniosek, wy∏àcznie w zakresie ogra-
niczonym do Êwiadczeƒ okreÊlonych
w art. 9 pkt 1, je˝eli podlegajà innemu
ubezpieczeniu spo∏ecznemu albo majà
ustalone prawo do emerytury lub renty

lub do Êwiadczeƒ z ubezpieczeƒ spo-
∏ecznych.

4. Przepisów ust. 2 i 3 nie stosuje si´ do
emerytów i rencistów, którzy majà
orzeczonà niezdolnoÊç do samodzielnej
egzystencji.”;

6) w art. 8:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Za ka˝dego ubezpieczonego op∏aca si´
sk∏adk´ w równej wysokoÊci, z zastrze˝e-
niem ust. 3 i 3a.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Za ubezpieczonego, o którym mowa w art. 7
ust. 3, op∏aca si´ jednà trzecià sk∏adki, o któ-
rej mowa w ust. 2.”,

c) po ust. 3 dodaje si´ ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Za ubezpieczonego rolnika i domownika,
o którym mowa w art. 5a, sk∏adka wynosi
dwukrotnoÊç kwoty ustalonej zgodnie
z ust. 2.”;

7) w art. 10:

a) w ust. 1 uchyla si´ pkt 2 i 4,

b) po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Cz∏onkami rodziny, o których mowa w
ust. 1 pkt 3, sà:

1) ma∏˝onek, 

2) dzieci w∏asne i przysposobione, pasier-
bowie, wnuki, rodzeƒstwo spe∏niajàce
w dniu Êmierci ubezpieczonego warunki
wymagane do uzyskania renty rodzin-
nej,

3) rodzice, osoby przysposabiajàce, maco-
cha, ojczym, je˝eli w dniu Êmierci ubez-
pieczonego prowadzili z nim wspólne
gospodarstwo domowe lub je˝eli ubez-
pieczony przyczynia∏ si´ w znacznym
stopniu do ich utrzymania albo je˝eli zo-
sta∏o ustalone, wyrokiem sàdowym lub
ugodà sàdowà, prawo do alimentów
z jego strony.”,

c) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Jednorazowe odszkodowanie nie przys∏u-
guje ubezpieczonemu, je˝eli:

1) spowodowa∏ wypadek umyÊlnie albo
wskutek ra˝àcego niedbalstwa lub

2) b´dàc w stanie nietrzeêwoÊci lub b´dàc
pod wp∏ywem Êrodków odurzajàcych,
substancji psychotropowych lub innych
Êrodków o podobnym dzia∏aniu, sam
w znacznym stopniu przyczyni∏ si´ do
wypadku.”;

8) w art. 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Za wypadek przy pracy rolniczej uwa˝a si´ na-
g∏e zdarzenie wywo∏ane przyczynà zewn´trz-
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nà, które nastàpi∏o podczas wykonywania
czynnoÊci zwiàzanych z prowadzeniem dzia∏al-
noÊci rolniczej albo pozostajàcych w zwiàzku
z wykonywaniem tych czynnoÊci:

1) na terenie gospodarstwa rolnego, które
ubezpieczony prowadzi lub w którym stale
pracuje, albo na terenie gospodarstwa do-
mowego bezpoÊrednio zwiàzanego z tym
gospodarstwem rolnym lub

2) w drodze ubezpieczonego z mieszkania do
gospodarstwa rolnego, o którym mowa
w pkt 1, albo w drodze powrotnej, lub

3) podczas wykonywania poza terenem go-
spodarstwa rolnego, o którym mowa
w pkt 1, zwyk∏ych czynnoÊci zwiàzanych
z prowadzeniem dzia∏alnoÊci rolniczej albo
w zwiàzku z wykonywaniem tych czynnoÊci,
lub

4) w drodze do miejsca wykonywania czynno-
Êci, o których mowa w pkt 3, albo w drodze
powrotnej.”;

9) art. 13 otrzymuje brzmienie:

„Art. 13. 1. Jednorazowe odszkodowanie ustala
si´ dla ubezpieczonego w wysokoÊci
proporcjonalnej do okreÊlonego pro-
centowo sta∏ego lub d∏ugotrwa∏ego
uszczerbku na zdrowiu.

2. Za sta∏y uszczerbek na zdrowiu uznaje
si´ takie naruszenie sprawnoÊci orga-
nizmu, które powoduje upoÊledzenie
czynnoÊci organizmu nierokujàce po-
prawy.

3. Za d∏ugotrwa∏y uszczerbek na zdrowiu
uwa˝a si´ takie naruszenie sprawnoÊci
organizmu, które powoduje upoÊle-
dzenie czynnoÊci organizmu na okres
przekraczajàcy 6 miesi´cy, mogàce
ulec poprawie.

4. Minister w∏aÊciwy do spraw zabezpie-
czenia spo∏ecznego, w uzgodnieniu
z Radà Rolników, mo˝e okreÊliç, w dro-
dze rozporzàdzenia, wysokoÊç jedno-
razowego odszkodowania przys∏ugujà-
cego za ka˝dy procent sta∏ego lub d∏u-
gotrwa∏ego uszczerbku na zdrowiu,
uwzgl´dniajàc:

1) stan finansów funduszu sk∏adkowe-
go,

2) wysokoÊç jednorazowego odszko-
dowania przys∏ugujàcego na pod-
stawie przepisów o ubezpieczeniu
spo∏ecznym z tytu∏u wypadków przy
pracy i chorób zawodowych. 

5. Je˝eli nie okreÊlono wysokoÊci jedno-
razowego odszkodowania w sposób,
o którym mowa w ust. 4, wynosi ono
66 % emerytury podstawowej za ka˝dy
procent sta∏ego lub d∏ugotrwa∏ego
uszczerbku na zdrowiu.

6. Jednorazowe odszkodowanie, o któ-
rym mowa w ust. 1, ulega zwi´kszeniu
o kwot´ równà jednorazowemu od-
szkodowaniu za 20 % uszczerbek na
zdrowiu, je˝eli ubezpieczony wskutek
wypadku przy pracy rolniczej lub rolni-
czej choroby zawodowej jest niezdolny
do samodzielnej egzystencji.

7. Je˝eli wskutek pogorszenia si´ stanu
zdrowia sta∏y lub d∏ugotrwa∏y uszczer-
bek na zdrowiu b´dàcy nast´pstwem
wypadku przy pracy rolniczej lub rolni-
czej choroby zawodowej, który by∏
podstawà przyznania jednorazowego
odszkodowania, ulegnie zwi´kszeniu
co najmniej o 10 punktów procento-
wych, jednorazowe odszkodowanie
zwi´ksza si´ o kwot´ równà wysokoÊci
jednorazowego odszkodowania, okre-
Êlonà w ust. 4 lub 5, za ka˝dy procent
uszczerbku na zdrowiu przewy˝szajàcy
procent, wed∏ug którego ustalone by∏o
to odszkodowanie.

8. Je˝eli do jednorazowego odszkodowa-
nia jest uprawniony tylko jeden cz∏o-
nek rodziny, o którym mowa w art. 10
ust. 1 pkt 3 i ust. 1a, jednorazowe od-
szkodowanie przys∏uguje w wysoko-
Êci:

1) kwoty jednorazowego odszkodowa-
nia za 100 % uszczerbek na zdrowiu,
je˝eli do Êwiadczenia jest uprawnio-
ny ma∏˝onek lub dziecko,

2) 50 % kwoty okreÊlonej w pkt 1, je˝e-
li do Êwiadczenia jest uprawniony
inny cz∏onek rodziny. 

9. Je˝eli do jednorazowego odszkodowa-
nia sà uprawnieni równoczeÊnie:

1) ma∏˝onek i jedno lub wi´cej dzieci,
Êwiadczenie to przys∏uguje w wyso-
koÊci okreÊlonej w ust. 8 pkt 1,
zwi´kszonej na ka˝de dziecko
o kwot´ okreÊlonà w ust. 6,

2) dwoje lub wi´cej dzieci, Êwiadcze-
nie to przys∏uguje w wysokoÊci
okreÊlonej w ust. 8 pkt 1, zwi´kszo-
nej na drugie i ka˝de nast´pne
dziecko o kwot´ okreÊlonà w ust. 6.

10. Je˝eli obok ma∏˝onka lub dzieci do jed-
norazowego odszkodowania sà upraw-
nieni równoczeÊnie inni cz∏onkowie ro-
dziny, ka˝demu z nich Êwiadczenie to
przys∏uguje w kwocie okreÊlonej
w ust. 6, niezale˝nie od Êwiadczenia
przys∏ugujàcego ma∏˝onkowi lub dzie-
ciom.

11. Je˝eli do jednorazowego odszkodowa-
nia sà uprawnieni tylko cz∏onkowie ro-
dziny inni ni˝ ma∏˝onek lub dzieci,
Êwiadczenie to przys∏uguje w wysoko-
Êci okreÊlonej w ust. 8 pkt 2, zwi´kszo-
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nej na drugiego i ka˝dego nast´pnego
uprawnionego o kwot´ okreÊlonà
w ust. 6.

12. Jednorazowe odszkodowanie ustalone
na podstawie ust. 9 i 11 dzieli si´ mi´-
dzy uprawnionych w równych cz´-
Êciach.

13. Jednorazowe odszkodowanie z tytu∏u
Êmierci ubezpieczonego, który zmar∏
wskutek wypadku przy pracy rolniczej
lub rolniczej choroby zawodowej,
zmniejsza si´ o kwot´ jednorazowego
odszkodowania z tytu∏u sta∏ego lub
d∏ugotrwa∏ego uszczerbku na zdrowiu
wyp∏aconego temu ubezpieczone-
mu.”;

10) art. 14 otrzymuje brzmienie:

„Art. 14. 1. Zasi∏ek chorobowy przys∏uguje ubez-
pieczonemu, który wskutek choroby
jest niezdolny do pracy nieprzerwanie
przez co najmniej 30 dni.

2. Zasi∏ek chorobowy przys∏uguje za
okres czasowej niezdolnoÊci do pracy,
jednak nie d∏u˝ej ni˝ przez 180 dni.

3. Je˝eli po wyczerpaniu okresu zasi∏ko-
wego, o którym mowa w ust. 2, ubez-
pieczony jest nadal niezdolny do pra-
cy, a w wyniku dalszego leczenia i re-
habilitacji rokuje odzyskanie zdolnoÊci
do pracy, zasi∏ek chorobowy przed∏u˝a
si´ na okres niezb´dny do przywróce-
nia zdolnoÊci do pracy, jednak nie d∏u-
˝ej ni˝ o dalsze 360 dni.

4. Zasi∏ek chorobowy, o którym mowa
w ust. 2, przyznaje si´ i wyp∏aca na
podstawie zaÊwiadczenia o czasowej
niezdolnoÊci do pracy wydanego przez
lekarza, lekarza dentyst´, felczera lub
starszego felczera, upowa˝nionego
przez Zak∏ad na zasadach okreÊlonych
w przepisach o Êwiadczeniach pieni´˝-
nych z ubezpieczenia spo∏ecznego
w razie choroby i macierzyƒstwa.

5. Prezes Kasy zwraca Zak∏adowi koszty
zwiàzane z wyprodukowaniem i dys-
trybucjà druków zaÊwiadczeƒ lekar-
skich o czasowej niezdolnoÊci do pracy
proporcjonalnie do liczby ubezpieczo-
nych.

6. Zasi∏ek chorobowy z tytu∏u czasowej
niezdolnoÊci do pracy, trwajàcej d∏u˝ej
ni˝ 180 dni, przyznaje si´ i wyp∏aca na
podstawie orzeczenia wydanego w try-
bie okreÊlonym w art. 46.

7. Zasi∏ek chorobowy nie przys∏uguje za
okres:

1) przebywania ubezpieczonego, na
koszt Kasy, w zak∏adzie opieki zdro-
wotnej w celu rehabilitacji,

2) po ustaniu ubezpieczenia.

8. Minister w∏aÊciwy do spraw zabezpie-
czenia spo∏ecznego, po zasi´gni´ciu
opinii Rady Rolników, mo˝e okreÊliç,
w drodze rozporzàdzenia, wysokoÊç
zasi∏ku chorobowego oraz przypadki,
w których zasi∏ek chorobowy przys∏u-
guje przy niezdolnoÊci do pracy trwa-
jàcej nieprzerwanie krócej ni˝ 30 dni,
uwzgl´dniajàc stan finansów funduszu
sk∏adkowego.

9. Je˝eli nie okreÊlono wysokoÊci zasi∏ku
chorobowego w sposób, o którym mo-
wa w ust. 8, wynosi on jednà trzydzie-
stà emerytury podstawowej za ka˝dy
dzieƒ niezdolnoÊci do pracy.”;

11) art. 15 otrzymuje brzmienie:

„Art. 15. 1. Z tytu∏u urodzenia dziecka, a tak˝e z ty-
tu∏u przyj´cia dziecka w wieku do jed-
nego roku na wychowanie, je˝eli
w tym czasie zosta∏ z∏o˝ony wniosek
o przysposobienie, ubezpieczonemu
przys∏uguje zasi∏ek macierzyƒski
w wysokoÊci trzyipó∏krotnej emerytury
podstawowej. Je˝eli ubezpieczeniu
podlegajà oboje rodzice, zasi∏ek ten
przys∏uguje im ∏àcznie.

2. Na wniosek Rady Rolników minister
w∏aÊciwy do spraw zabezpieczenia
spo∏ecznego mo˝e okreÊliç, w drodze
rozporzàdzenia, korzystniejszy sposób
ustalania wysokoÊci zasi∏ku, o którym
mowa w ust. 1.”;

12) w art. 15a:

a) po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Osobie, która podlega ubezpieczeniu wy-
padkowemu, chorobowemu i macierzyƒ-
skiemu z mocy ustawy, do okresu zasi∏ko-
wego, o którym mowa w art. 14 ust. 1 i 2,
zalicza si´ okresy pobierania zasi∏ku choro-
bowego z innego ubezpieczenia spo∏eczne-
go.”,

b) uchyla si´ ust. 2; 

13) w art. 16 ust. 2 i 3 otrzymujà brzmienie:

„2. Ubezpieczeniem emerytalno-rentowym na
wniosek obejmuje si´:

1) innego rolnika lub domownika, który podle-
ga ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobo-
wemu i macierzyƒskiemu w pe∏nym zakre-
sie, je˝eli z∏o˝ono wniosek o obj´cie go
ubezpieczeniem emerytalno-rentowym,

2) osob´, która podlega∏a ubezpieczeniu jako
rolnik i zaprzesta∏a prowadzenia dzia∏alno-
Êci rolniczej, nie nabywajàc prawa do eme-
rytury lub renty z ubezpieczenia, je˝eli pod-
lega∏a ubezpieczeniu emerytalno-rentowe-
mu przez okres co najmniej 50 kwarta∏ów,

3) osob´ pobierajàcà rent´ rolniczà z tytu∏u
niezdolnoÊci do pracy jako rent´ okresowà.
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3. Przepisów ust. 1 oraz ust. 2 pkt 1 i 2 nie stosu-
je si´ do osoby, która podlega innemu ubez-
pieczeniu spo∏ecznemu lub ma ustalone pra-
wo do emerytury lub renty, lub ma ustalone
prawo do Êwiadczeƒ z ubezpieczeƒ spo∏ecz-
nych.”;

14) art. 17 otrzymuje brzmienie:

„Art. 17. 1. Sk∏adka kwartalna za ka˝dego ubezpie-
czonego wynosi 30 % emerytury pod-
stawowej.

2. Za ubezpieczonego, o którym mowa
w art. 5a, sk∏adka wynosi dwukrotnoÊç
kwoty ustalonej w sposób okreÊlony
w ust. 1.”;

15) art. 18 otrzymuje brzmienie:

„Art. 18. Âwiadczeniami z ubezpieczenia emery-
talno-rentowego sà:

1) emerytura rolnicza lub renta rolnicza
z tytu∏u niezdolnoÊci do pracy, 

2) renta rolnicza szkoleniowa,

3) renta rodzinna,

4) emerytura i renta z ubezpieczenia spo-
∏ecznego rolników indywidualnych
i cz∏onków ich rodzin,

5) dodatki do emerytur i rent, o których
mowa w pkt 1—4,

6) zasi∏ek pogrzebowy.”;

16) w art. 19:

a) w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) podlega∏ ubezpieczeniu emerytalno-rento-
wemu przez okres co najmniej 120 kwarta-
∏ów,”,

b) uchyla si´ ust. 4; 

17) art. 20 otrzymuje brzmienie:

„Art. 20. 1. Do okresów ubezpieczenia wymaga-
nych zgodnie z art. 19 ust. 1 pkt 2,
ust. 2 pkt 2 i ust. 3 zalicza si´ okresy:

1) podlegania ubezpieczeniu spo∏ecz-
nemu rolników indywidualnych
i cz∏onków ich rodzin w latach
1983—1990,

2) prowadzenia gospodarstwa rolnego
lub pracy w gospodarstwie rolnym,
po ukoƒczeniu 16. roku ˝ycia, przed
dniem 1 stycznia 1983 r.,

3) od których zale˝y prawo do emery-
tury zgodnie z przepisami emerytal-
nymi.

2. Okresów, o których mowa w ust. 1, nie
zalicza si´ do okresów ubezpieczenia,
je˝eli zosta∏y one zaliczone do okre-
sów, od których zale˝y prawo do eme-
rytury lub renty na podstawie odr´b-
nych przepisów.”;

18) art. 21 otrzymuje brzmienie:

„Art. 21. 1. Renta rolnicza z tytu∏u niezdolnoÊci do
pracy przys∏uguje ubezpieczonemu,
który ∏àcznie spe∏nia nast´pujàce wa-
runki:

1) podlega∏ ubezpieczeniu emerytal-
no-rentowemu przez wymagany
okres, o którym mowa w ust. 2,

2) jest trwale lub okresowo ca∏kowicie
niezdolny do pracy w gospodar-
stwie rolnym,

3) ca∏kowita niezdolnoÊç do pracy
w gospodarstwie rolnym powsta∏a
w okresie podlegania ubezpieczeniu
emerytalno-rentowemu lub w okre-
sach, o których mowa w art. 20
ust. 1 pkt 1 i 2, lub nie póêniej ni˝
w ciàgu 18 miesi´cy od ustania tych
okresów.

2. Warunek podlegania ubezpieczeniu
emerytalno-rentowemu przez wyma-
gany okres uwa˝a si´ za spe∏niony, je-
˝eli okres ubezpieczenia emerytalno-
-rentowego ubezpieczonego wynosi
co najmniej:

1) 4 kwarta∏y — je˝eli ca∏kowita nie-
zdolnoÊç do pracy w gospodarstwie
rolnym powsta∏a w wieku do 20 lat,

2) 8 kwarta∏ów — je˝eli ca∏kowita nie-
zdolnoÊç do pracy w gospodarstwie
rolnym powsta∏a w wieku powy˝ej
20 lat do 22 lat,

3) 12 kwarta∏ów — je˝eli ca∏kowita nie-
zdolnoÊç do pracy w gospodarstwie
rolnym powsta∏a w wieku powy˝ej
22 lat do 25 lat,

4) 16 kwarta∏ów — je˝eli ca∏kowita nie-
zdolnoÊç do pracy w gospodarstwie
rolnym powsta∏a w wieku powy˝ej
25 lat do 30 lat,

5) 20 kwarta∏ów — je˝eli ca∏kowita nie-
zdolnoÊç do pracy w gospodarstwie
rolnym powsta∏a w wieku powy˝ej
30 lat.

3. Przy ustalaniu okresu podlegania
ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu
zgodnie z ust. 2 stosuje si´ odpowied-
nio art. 20.

4. Je˝eli ca∏kowita niezdolnoÊç do pracy
w gospodarstwie rolnym powsta∏a
wskutek wypadku przy pracy rolniczej
lub rolniczej choroby zawodowej, wa-
runek, o którym mowa w ust. 1 pkt 1,
uwa˝a si´ za spe∏niony, je˝eli ubezpie-
czony posiada jakikolwiek okres ubez-
pieczenia emerytalno-rentowego, któ-
ry obejmuje dzieƒ wypadku lub dzieƒ
zachorowania na rolniczà chorob´ za-
wodowà.
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5. Za ca∏kowicie niezdolnego do pracy
w gospodarstwie rolnym uwa˝a si´
ubezpieczonego, który z powodu naru-
szenia sprawnoÊci organizmu utraci∏
zdolnoÊç do osobistego wykonywania
pracy w gospodarstwie rolnym.

6. Ca∏kowità niezdolnoÊç do pracy w go-
spodarstwie rolnym uznaje si´ za trwa-
∏à, je˝eli ubezpieczony nie rokuje odzy-
skania zdolnoÊci do osobistego wyko-
nywania pracy w gospodarstwie rol-
nym.

7. Ca∏kowità niezdolnoÊç do pracy w go-
spodarstwie rolnym uznaje si´ za okre-
sowà, je˝eli ubezpieczony rokuje odzy-
skanie zdolnoÊci do osobistego wyko-
nywania pracy w gospodarstwie rol-
nym.

8. Okres 20 kwarta∏ów, o których mowa
w ust. 2 pkt 5, powinien przypadaç
w okresie ostatnich 10 lat przed z∏o˝e-
niem wniosku o przyznanie renty rolni-
czej z tytu∏u niezdolnoÊci do pracy.”;

19) po art. 21a dodaje si´ art. 21b w brzmieniu:

„Art. 21b. 1. Ubezpieczonemu spe∏niajàcemu wa-
runki do uzyskania renty rolniczej
z tytu∏u niezdolnoÊci do pracy okre-
Êlone w art. 21, w stosunku do które-
go orzeczono celowoÊç przekwalifi-
kowania zawodowego ze wzgl´du na
trwa∏à ca∏kowità niezdolnoÊç do pra-
cy w gospodarstwie rolnym, przys∏u-
guje przez okres 6 miesi´cy renta rol-
nicza szkoleniowa.

2. Osob´, której przyznano rent´ rolni-
czà szkoleniowà, Kasa kieruje do po-
wiatowego urz´du pracy w celu pod-
dania przekwalifikowaniu zawodowe-
mu.

3. Okres 6 miesi´cy, o którym mowa
w ust. 1, ulega wyd∏u˝eniu na czas
niezb´dny do przekwalifikowania za-
wodowego, nie d∏u˝ej ni˝ do 36 mie-
si´cy.

4. Przed∏u˝enie prawa do renty rolniczej
szkoleniowej nast´puje na wniosek
starosty.

5. Koszty przekwalifikowania zawodo-
wego rencisty w okresie pobierania
renty rolniczej szkoleniowej sà finan-
sowane ze Êrodków funduszu pre-
wencji i rehabilitacji.”; 

20) art. 22 otrzymuje brzmienie:

„Art. 22. 1. Rent´ rolniczà z tytu∏u niezdolnoÊci do
pracy przyznaje si´ jako rent´ sta∏à, je-
˝eli ca∏kowita niezdolnoÊç ubezpieczo-
nego do pracy w gospodarstwie rol-
nym jest trwa∏a i nie orzeczono celo-

woÊci przekwalifikowania zawodowe-
go. W pozosta∏ych przypadkach renta
rolnicza z tytu∏u niezdolnoÊci do pracy
przys∏uguje jako renta okresowa przez
okres wskazany w decyzji Prezesa Ka-
sy lub do czasu obj´cia rencisty innym
ubezpieczeniem spo∏ecznym.

2. Prawo do renty rolniczej z tytu∏u nie-
zdolnoÊci do pracy, które usta∏o z po-
wodu ustàpienia ca∏kowitej niezdolno-
Êci do pracy w gospodarstwie rolnym,
podlega przywróceniu, je˝eli w ciàgu
18 miesi´cy od dnia ustania prawa do
renty ubezpieczony ponownie sta∏ si´
ca∏kowicie niezdolny do pracy w go-
spodarstwie rolnym.

3. Osobom pobierajàcym renty rolnicze
z tytu∏u niezdolnoÊci do pracy, które
osiàgn´∏y wiek 60 lat dla kobiet i 65 lat
dla m´˝czyzn, przyznaje si´ z urz´du
emerytur´ rolniczà w wysokoÊci nie
ni˝szej od dotychczas pobieranej renty
z tytu∏u niezdolnoÊci do pracy, je˝eli
osoba ta spe∏nia warunki okreÊlone
w art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy.”;

21) uchyla si´ art. 23;

22) art. 24 otrzymuje brzmienie:

„Art. 24. Emerytura rolnicza, renta rolnicza z tytu-
∏u niezdolnoÊci do pracy oraz renta rolni-
cza szkoleniowa sk∏ada si´ z cz´Êci sk∏ad-
kowej i cz´Êci uzupe∏niajàcej, ustalonych
zgodnie z art. 25 i 26. Dla ka˝dej z tych
cz´Êci ustala si´ wskaênik wymiaru.”;

23) w art. 25:

a) w ust. 2 uchyla si´ pkt 3,

b) po ust. 2 dodaje si´ ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Do liczby lat, o których mowa w ust. 1, do-
licza si´ równie˝ liczb´ lat:

1) podlegania ubezpieczeniu emerytalne-
mu i rentowemu okreÊlonych w przepi-
sach o systemie ubezpieczeƒ spo∏ecz-
nych, podlegania ubezpieczeniu spo∏ecz-
nemu lub zaopatrzeniu emerytalnemu
przed dniem 1 stycznia 1999 r. oraz pod-
legania zaopatrzeniu emerytalnemu
przepadajàcemu po tej dacie,

2) dzia∏alnoÊci kombatanckiej, dzia∏alnoÊci
równorz´dnej z tà dzia∏alnoÊcià, a tak˝e
okresy zaliczane do okresów tej dzia∏al-
noÊci oraz podlegania represjom wojen-
nym i okresu powojennego, okreÊlone
w przepisach o kombatantach oraz nie-
których osobach b´dàcych ofiarami re-
presji wojennych i okresu powojenne-
go,

3) odbywania czynnej s∏u˝by wojskowej
w Wojsku Polskim lub okresy jej równo-
rz´dne albo zast´pczych form tej s∏u˝by,
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przypadajàcych przed dniem 1 stycznia
1999 r.

— je˝eli z tego tytu∏u ubezpieczonemu nie
przyznano emerytury lub renty na podsta-
wie odr´bnych przepisów.”,

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Okresy, o których mowa w ust. 2a pkt 1,
przelicza si´ w wymiarze pó∏torakrotnym.
Nie dotyczy to jednak okresów podlegania
ubezpieczeniu spo∏ecznemu z tytu∏u pobie-
rania Êwiadczeƒ dla bezrobotnych.”,

d) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Je˝eli uprawniony do renty rolniczej z tytu∏u
niezdolnoÊci do pracy podlega∏ ubezpiecze-
niu emerytalno-rentowemu ∏àcznie z okre-
sami, o których mowa w ust. 2 i 2a, krócej
ni˝ przez 20 kwarta∏ów, przyjmuje si´, ˝e
okres op∏acania sk∏adki wynosi 20 kwarta-
∏ów.”;

24) art. 27 otrzymuje brzmienie:

„Art. 27. 1. Do emerytury lub renty rolniczej
z ubezpieczenia przys∏uguje dodatek
piel´gnacyjny na zasadach i w wyso-
koÊci okreÊlonej w przepisach emery-
talnych.

2. Do emerytury lub renty rolniczej
z ubezpieczenia przys∏uguje równie˝
dodatek z tytu∏u pracy przymusowej
po dniu 1 wrzeÊnia 1939 r. w wysoko-
Êci 2 % emerytury podstawowej za ka˝-
dy rok takiej pracy.

3. Dodatek, o którym mowa w ust. 2, do-
licza si´ do cz´Êci sk∏adkowej emerytu-
ry lub renty rolniczej, uwzgl´dniajàc je-
go wysokoÊç przy ustalaniu wskaênika
wymiaru cz´Êci sk∏adkowej.

4. Do emerytury lub renty inwalidzkiej
z ubezpieczenia spo∏ecznego rolników
indywidualnych i cz∏onków ich rodzin
przys∏uguje zwi´kszenie za okresy,
o których mowa w art. 25 ust. 2a pkt 2
i 3, w wysokoÊci 1 % emerytury pod-
stawowej za ka˝dy rok przypadajàcy
w tych okresach, je˝eli z tego tytu∏u
uprawnionemu nie przyznano emery-
tury lub renty na podstawie odr´bnych
przepisów.

5. Zwi´kszenie, o którym mowa w ust. 4,
dolicza si´ do emerytury lub renty in-
walidzkiej z ubezpieczenia spo∏eczne-
go rolników indywidualnych i cz∏on-
ków ich rodzin i ustala si´ ponownie
wskaênik wymiaru tego Êwiadczenia.”;

25) w art. 28:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wyp∏ata emerytury lub renty rolniczej
z ubezpieczenia ulega cz´Êciowemu zawie-
szeniu na zasadach okreÊlonych w ust. 2—8,

je˝eli emeryt lub rencista prowadzi dzia∏al-
noÊç rolniczà.”, 

b) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) cz´Êci uzupe∏niajàcej emerytury rolniczej
lub renty rolniczej z tytu∏u niezdolnoÊci do
pracy,”,

c) ust. 3 i 4 otrzymujà brzmienie:

„3. Wyp∏ata ulega zawieszeniu w ca∏oÊci, je˝eli
emeryt lub rencista nie zaprzesta∏ prowa-
dzenia dzia∏alnoÊci rolniczej, z zastrze˝e-
niem ust. 5—7, 9 i 10.

4. Uznaje si´, ˝e emeryt lub rencista zaprzesta∏
prowadzenia dzia∏alnoÊci rolniczej, je˝eli ani
on, ani jego ma∏˝onek nie jest w∏aÊcicielem
(wspó∏w∏aÊcicielem) lub posiadaczem go-
spodarstwa rolnego w rozumieniu przepi-
sów o podatku rolnym i nie prowadzi dzia∏u
specjalnego, nie uwzgl´dniajàc:

1) gruntów wydzier˝awionych, na podsta-
wie umowy pisemnej zawartej co naj-
mniej na 10 lat i zg∏oszonej do ewidencji
gruntów i budynków, osobie nieb´dàcej:

a) ma∏˝onkiem emeryta lub rencisty,

b) jego zst´pnym lub pasierbem,

c) osobà pozostajàcà z emerytem lub
rencistà we wspólnym gospodarstwie
domowym,

d) ma∏˝onkiem osoby, o której mowa
w lit. b) lub c),

2) gruntów trwale wy∏àczonych z produkcji
rolniczej na podstawie odr´bnych przepi-
sów, w tym zalesionych gruntów rolnych,

3) gruntów i dzia∏ów specjalnych nale˝à-
cych do ma∏˝onka, z którym emeryt lub
rencista zawar∏ zwiàzek ma∏˝eƒski po
ustaleniu prawa do emerytury lub renty
rolniczej z ubezpieczenia,

4) w∏asnoÊci (udzia∏u we wspó∏w∏asnoÊci)
nieustalonej odpowiednimi dokumenta-
mi urz´dowymi, je˝eli grunty b´dàce
przedmiotem tej w∏asnoÊci (wspó∏w∏a-
snoÊci) nie znajdujà si´ w posiadaniu rol-
nika lub jego ma∏˝onka.”,

d) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Wyp∏ata ulega zawieszeniu w po∏owie, je˝e-
li:

1) emeryt lub rencista prowadzi dzia∏alnoÊç
rolniczà z ma∏˝onkiem, który nie ma usta-
lonego prawa do emerytury albo renty
i nie spe∏nia warunków do uzyskania
emerytury rolniczej albo renty rolniczej
z tytu∏u niezdolnoÊci do pracy, je˝eli ma∏-
˝onek ten podlega ubezpieczeniu emery-
talno-rentowemu z mocy ustawy,

2) rencista pobiera okresowà rent´ rolniczà
z tytu∏u niezdolnoÊci do pracy, nie d∏u˝ej
jednak ni˝ przez dwa lata.”,
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e) dodaje si´ ust. 10 w brzmieniu:

„10. W przypadku zaprzestania prowadzenia
dzia∏alnoÊci rolniczej polegajàcej na prze-
kazaniu gospodarstwa rolnego w formie
aktu notarialnego osobie niepe∏noletniej
wyp∏ata ulega zawieszeniu w ca∏oÊci do
czasu osiàgni´cia przez t´ osob´ 18 lat.”;

26) po art. 28 dodaje si´ art. 28a w brzmieniu:

„Art. 28a. 1. Wyp∏ata renty rolniczej szkoleniowej
ulega zawieszeniu w cz´Êci uzupe∏-
niajàcej w przypadku osiàgania przez
uprawnionego przychodu z dzia∏alno-
Êci podlegajàcej obowiàzkowi ubez-
pieczenia spo∏ecznego zgodnie
z przepisami emerytalnymi, bez
wzgl´du na wysokoÊç tego przycho-
du.

2. Prawo do renty rolniczej szkoleniowej
ustaje:

1) od dnia podj´cia zatrudnienia, wy-
konywania prac interwencyjnych
lub robót publicznych lub od dnia,
gdy uprawniony odmówi∏, bez
uzasadnionej przyczyny, przyj´cia
propozycji zatrudnienia z∏o˝onej
przez powiatowy urzàd pracy,

2) od dnia otrzymania przez Kas´ za-
wiadomienia od starosty o braku
mo˝liwoÊci przekwalifikowania
uprawnionego do innego zawodu
lub o braku mo˝liwoÊci przedsta-
wienia propozycji odpowiedniego
zatrudnienia w terminie 6 miesi´cy
od dnia ukoƒczenia szkolenia, nie
póêniej ni˝ w okresie 36 miesi´cy
pobierania tej renty,

3) od dnia otrzymania przez Kas´ za-
wiadomienia od starosty o tym, ˝e
uprawniony nie poddaje si´ prze-
kwalifikowaniu zawodowemu.”;

27) w art. 29 w ust. 1 pkt 1 i 2 otrzymujà brzmienie:

„1) emeryta lub rencisty majàcego ustalone pra-
wo do emerytury albo renty rolniczej z ubez-
pieczenia,

2) ubezpieczonego, który w chwili Êmierci spe∏-
nia∏ warunki do uzyskania emerytury rolniczej
lub renty rolniczej z tytu∏u niezdolnoÊci do pra-
cy; przyjmuje si´, ˝e by∏ on ca∏kowicie niezdol-
ny do pracy w gospodarstwie rolnym.”;

28) w art. 30:

a) w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) 50 % cz´Êci sk∏adkowej emerytury rolniczej
lub renty rolniczej z tytu∏u niezdolnoÊci do
pracy, która przys∏ugiwa∏a lub przys∏ugiwa-
∏aby zmar∏emu w chwili Êmierci”,

b) ust. 3 i 4 otrzymujà brzmienie:

„3. Za ka˝dà nast´pnà osob´ uprawnionà wy-
sokoÊç renty rodzinnej, ustalonej w sposób
okreÊlony w ust. 2, zwi´ksza si´ o 5 %.

4. Rent´ rodzinnà, wyliczonà na podstawie
ust. 2 i 3, zwi´ksza si´ o 10 %, je˝eli Êmierç
nastàpi∏a wskutek wypadku przy pracy rol-
niczej lub rolniczej choroby zawodowej.”,

c) po ust. 4 dodaje si´ ust. 4a w brzmieniu:

„4a. Renta rodzinna nie mo˝e byç wy˝sza od
kwoty Êwiadczenia, które przys∏ugiwa∏oby
zmar∏emu, i nie mo˝e byç ni˝sza od emery-
tury podstawowej.”;

29) w art. 31:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Do renty rodzinnej przys∏uguje dodatek
przewidziany w art. 27 ust. 1 oraz dodatek
dla sieroty zupe∏nej.”,

b) uchyla si´ ust. 3;

30) art. 32 otrzymuje brzmienie:

„Art. 32. Wyp∏ata renty rodzinnej, przys∏ugujàcej
osobie pe∏noletniej, ulega zawieszeniu,
je˝eli uprawniony prowadzi dzia∏alnoÊç
rolniczà. Przepisy art. 28 ust. 3, 4 i 6—10
oraz art. 34 stosuje si´ odpowiednio.”;

31) w art. 33 ust. 3 i 4 otrzymujà brzmienie:

„3. W razie zbiegu prawa do renty rolniczej z ubez-
pieczenia, je˝eli ca∏kowita niezdolnoÊç do pra-
cy powsta∏a w wyniku wypadku przy pracy rol-
niczej lub rolniczej choroby zawodowej, z pra-
wem do emerytury z innego ubezpieczenia
spo∏ecznego, uprawnionemu wyp∏aca si´ wy˝-
sze Êwiadczenie w ca∏oÊci i po∏ow´ drugiego
Êwiadczenia.

4. Odr´bne przepisy okreÊlajà prawo do pobiera-
nia Êwiadczeƒ w razie zbiegu u jednej osoby
prawa do emerytury lub renty z ubezpieczenia
z prawem do:

1) renty inwalidy wojennego i wojskowego,
którego niezdolnoÊç do pracy pozostaje
w zwiàzku ze s∏u˝bà wojskowà,

2) renty z tytu∏u niezdolnoÊci do pracy spowo-
dowanej pobytem w miejscach, o których
mowa w art. 3 i 4 ust. 1 ustawy z dnia 24
stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektó-
rych osobach b´dàcych ofiarami represji
wojennych i okresu powojennego (Dz. U.
z 2002 r. Nr 42, poz. 371, Nr 181, poz. 1515
oraz z 2003 r. Nr 72, poz. 658),

3) renty z tytu∏u niezdolnoÊci do pracy spowo-
dowanej wypadkiem przy pracy, wypad-
kiem w drodze do pracy lub z pracy albo
wskutek choroby zawodowej,

4) Êwiadczenia o charakterze rentowym z in-
stytucji zagranicznej.”;
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32) art. 34 otrzymuje brzmienie:

„Art. 34. 1. Prawo do emerytury lub renty rolniczej
z ubezpieczenia ulega zawieszeniu na
zasadach okreÊlonych w przepisach
emerytalnych. W takim przypadku nie
zawiesza si´ jednak wyp∏aty cz´Êci
sk∏adkowej emerytury rolniczej lub
renty rolniczej z tytu∏u niezdolnoÊci do
pracy albo nadwy˝ki emerytury lub
renty inwalidzkiej z ubezpieczenia spo-
∏ecznego rolników indywidualnych
i cz∏onków ich rodzin ponad 95 % eme-
rytury podstawowej.

2. Przy stosowaniu zawieszenia prawa do
emerytury lub renty rolniczej z ubez-
pieczenia, zgodnie z ust. 1, nie bierze
si´ pod uwag´ dochodów z dzia∏alno-
Êci rolniczej.”;

33) w art. 35 w ust. 1:

a) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) cz∏onka rodziny osoby, o której mowa
w pkt 1 lub 2, pozostajàcego na jej utrzyma-
niu i spe∏niajàcego warunki do renty rodzin-
nej,”,

b) dodaje si´ pkt 4 w brzmieniu:

„4) osoby, która w dniu Êmierci nie mia∏a usta-
lonego prawa do emerytury lub renty
z ubezpieczenia, lecz spe∏nia∏a warunki do
jej przyznania i pobierania.”;

34) w art. 36:

a) w ust. 1:

— pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) podlegania ubezpieczeniu oraz ustania
ubezpieczenia, a tak˝e wysokoÊci nale˝-
noÊci z tytu∏u sk∏adek na ubezpieczenie,”,

— dodaje si´ pkt 2a w brzmieniu:

„2a) przed∏u˝enia prawa do renty rolniczej
szkoleniowej,”,

— dodaje si´ pkt 10 w brzmieniu:

„10) o których mowa w art. 41a i 55.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Od decyzji w sprawach, o których mowa
w ust. 1 pkt 1—9, a tak˝e w przypadku nie-
wydania decyzji przys∏uguje odwo∏anie do
sàdu w terminach i na zasadach okreÊlo-
nych w przepisach Kodeksu post´powania
cywilnego o post´powaniu odr´bnym
w sprawach z zakresu ubezpieczeƒ spo∏ecz-
nych.”,

c) dodaje si´ ust. 4 w brzmieniu:

„4. Wniesienie odwo∏ania do sàdu od decyzji
ustalajàcej podleganie ubezpieczeniu i obo-
wiàzek op∏acania nale˝noÊci z tytu∏u sk∏adek
na to ubezpieczenie nie wstrzymuje wyko-
nania tej decyzji.”;

35) w art. 37:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Organy prowadzàce ewidencj´ gruntów
i budynków, organy podatkowe, organy
prowadzàce ksi´gi wieczyste, Zak∏ad, Agen-
cja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnic-
twa oraz organy wykonawcze jednostek sa-
morzàdu terytorialnego sà obowiàzane
udzielaç nieodp∏atnie Kasie informacji nie-
zb´dnych do ustalenia okolicznoÊci majà-
cych znaczenie w sprawach z zakresu ubez-
pieczenia.”,

b) dodaje si´ ust. 4 w brzmieniu:

„4. Kasa jest uprawniona do nieodp∏atnego ko-
rzystania z danych zgromadzonych w:

1) Powszechnym Elektronicznym Systemie
Ewidencji LudnoÊci,

2) zbiorach meldunkowych,

3) krajowym systemie ewidencji gospo-
darstw rolnych.”;

36) w art. 39:

a) w ust. 2:

— pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) okreÊlenie zasad obliczania sk∏adek oraz
sposobu ich op∏acania i obowiàzujàcych
terminów p∏atnoÊci,”,

— dodaje si´ pkt 5 w brzmieniu:

„5) okreÊlenie kwoty nale˝noÊci z tytu∏u sk∏a-
dek wynikajàcej z obj´cia ubezpiecze-
niem i terminu zap∏aty.”,

b) uchyla si´ ust. 3,

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. W razie zmiany stanu faktycznego lub stanu
prawnego, na podstawie którego wydano
decyzj´ o ustaleniu podlegania ubezpiecze-
niu, wydaje si´ nowà decyzj´. Je˝eli jednak
zmianie ulegnie wysokoÊç kwartalnych sk∏a-
dek, rolnikowi obowiàzanemu do ich op∏a-
cania dor´cza si´ informacj´ w tej spra-
wie.”;

37) w art. 39a:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Odbierajàcy oÊwiadczenie, o którym mowa
w art. 5a, pracownik Kasy poucza rolnika
o skutkach prawnych tego oÊwiadczenia
i umieszcza stosownà informacj´ na wyda-
nej decyzji.”,

b) uchyla si´ ust. 4;

38) w art. 40 po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Je˝eli decyzja, w której okreÊlono wysokoÊç
zobowiàzaƒ z tytu∏u sk∏adek, nie zosta∏a dor´-
czona co najmniej na 14 dni przed ustawo-
wym terminem p∏atnoÊci, o którym mowa
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w ust. 1, obowiàzuje termin p∏atnoÊci wyno-
szàcy 14 dni od dnia dor´czenia tej decyzji.”;

39) po art. 40 dodaje si´ art. 40a w brzmieniu:

„Art. 40a. 1. Od sk∏adek nieop∏aconych w terminie
przez rolnika pobiera si´ od rolnika
odsetki za zw∏ok´, na zasadach
i w wysokoÊci okreÊlonej w dziale III
rozdzia∏ 6 ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. — Ordynacja podatkowa
(Dz. U. Nr 137, poz. 926, z póên. zm.3)).

2. Odsetek za zw∏ok´ nie nalicza si´, je-
˝eli ich wysokoÊç nie przekracza
6,60 z∏.”;

40) art. 41a otrzymuje brzmienie:

„Art. 41a. 1. Prezes Kasy lub upowa˝niony przez
niego pracownik Kasy, w przypad-
kach uzasadnionych wa˝nym intere-
sem zainteresowanego, na jego
wniosek, uwzgl´dniajàc mo˝liwoÊci
p∏atnicze wnioskodawcy oraz stan fi-
nansów funduszów emerytalno-ren-
towego i sk∏adkowego, mo˝e:

1) odroczyç termin p∏atnoÊci nale˝no-
Êci z tytu∏u sk∏adek na ubezpiecze-
nie, roz∏o˝yç ich sp∏at´ na raty lub
umorzyç w ca∏oÊci lub w cz´Êci,

2) umorzyç nale˝noÊci Kasy z tytu∏u
nienale˝nie pobranych Êwiadczeƒ
w ca∏oÊci lub cz´Êci.

2. Prezes Kasy lub upowa˝niony przez
niego pracownik Kasy mo˝e tak˝e,
z urz´du, umorzyç cz´Êç lub ca∏oÊç
nale˝noÊci z tytu∏u sk∏adek, w przy-
padku ich ca∏kowitej nieÊciàgalnoÊci,
która zachodzi, gdy:

1) w wyniku post´powania egzeku-
cyjnego lub na podstawie posiada-
nych dokumentów stwierdzono, ˝e
d∏u˝nik nie posiada êróde∏ docho-
du i majàtku, z którego mo˝na do-
chodziç nale˝noÊci, oraz brak jest
mo˝liwoÊci przeniesienia odpo-
wiedzialnoÊci,

2) d∏u˝nik zmar∏, nie pozostawiajàc
majàtku, z którego mo˝na by do-
chodziç nale˝noÊci, i jednoczeÊnie
nie ma mo˝liwoÊci przeniesienia
odpowiedzialnoÊci,

3) kwota nale˝noÊci nie przekracza
pi´ciokrotnej wartoÊci upomnienia
w post´powaniu egzekucyjnym,

4) jest oczywiste, ˝e w post´powaniu
egzekucyjnym dotyczàcym nale˝-
noÊci nie uzyska si´ kwoty prze-
wy˝szajàcej koszty post´powania
egzekucyjnego.

3. Umorzenie sk∏adek powoduje rów-
nie˝ umorzenie odsetek za zw∏ok´
w ca∏oÊci lub w takiej cz´Êci, w jakiej
zosta∏y umorzone sk∏adki, oraz po-
woduje umorzenie nale˝nych Kasie
kosztów upomnienia.

4. Od nale˝noÊci z tytu∏u sk∏adek, któ-
rych sp∏at´ roz∏o˝ono na raty, nie na-
licza si´ odsetek za zw∏ok´, poczàw-
szy od nast´pnego dnia po wp∏ywie
wniosku.

5. Je˝eli d∏u˝nik nie op∏aci w terminie
odroczonej sk∏adki lub ustalonych
przez Kas´ rat, kwota niezap∏aco-
nych sk∏adek staje si´ wymagalna
wraz z odsetkami za zw∏ok´ liczony-
mi od dnia nast´pujàcego po dniu,
w którym up∏ywa termin p∏atnoÊci
wynikajàcy z art. 40.

6. W razie dokonywania wp∏at na po-
czet rat, na jakie zosta∏a roz∏o˝ona
nale˝noÊç z tytu∏u sk∏adek, wp∏at´
zalicza si´ na poczet sk∏adek o naj-
wczeÊniejszym terminie p∏atnoÊci
i nale˝nych od nich odsetek za zw∏o-
k´.”;

41) po art. 41a dodaje si´ art. 41b w brzmieniu:

„Art. 41b. 1. Nale˝noÊci z tytu∏u sk∏adek ulegajà
przedawnieniu po up∏ywie 10 lat, li-
czàc od dnia, w którym sta∏y si´ wy-
magalne, z zastrze˝eniem ust. 2—7.

2. Nie ulegajà przedawnieniu nale˝no-
Êci z tytu∏u sk∏adek zabezpieczone hi-
potekà, jednak˝e po up∏ywie terminu
przedawnienia nale˝noÊci te mogà
byç egzekwowane tylko z przedmiotu
hipoteki do wysokoÊci zaleg∏ych sk∏a-
dek i odsetek za zw∏ok´ liczonych do
dnia przedawnienia.

3. Bieg terminu przedawnienia nie roz-
poczyna si´, a rozpocz´ty ulega za-
wieszeniu od dnia podj´cia decyzji
o roz∏o˝eniu nale˝noÊci na raty lub
odroczeniu terminu p∏atnoÊci, do
dnia terminu p∏atnoÊci odroczonej
nale˝noÊci z tytu∏u sk∏adek lub ostat-
niej raty, z zastrze˝eniem ust. 4.

4. Je˝eli w ustalonym terminie d∏u˝nik
nie zap∏aci∏ którejkolwiek z rat, na ja-
kie zosta∏a roz∏o˝ona nale˝noÊç, bieg
terminu przedawnienia nie rozpoczy-
na si´, a rozpocz´ty ulega zawiesze-
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niu od dnia podj´cia decyzji o roz∏o-
˝eniu nale˝noÊci na raty, do dnia pod-
j´cia decyzji o wygaÊni´ciu decyzji
o roz∏o˝eniu na raty nale˝noÊci z tytu-
∏u sk∏adek.

5. Bieg terminu przedawnienia zostaje
zawieszony od dnia podj´cia pierw-
szej czynnoÊci zmierzajàcej do wyeg-
zekwowania nale˝noÊci z tytu∏u sk∏a-
dek, o której d∏u˝nik zosta∏ zawiado-
miony, do dnia zakoƒczenia post´po-
wania egzekucyjnego.

6. Bieg terminu przedawnienia przery-
wa og∏oszenie upad∏oÊci. Po przerwa-
niu bieg terminu przedawnienia roz-
poczyna si´ na nowo od dnia nast´-
pujàcego po dniu uprawomocnienia
si´ postanowienia o ukoƒczeniu po-
st´powania upad∏oÊciowego lub jego
umorzeniu.

7. Przedawnienie nale˝noÊci z tytu∏u
sk∏adek wynikajàcych z decyzji o od-
powiedzialnoÊci osoby trzeciej lub
nast´pcy prawnego nast´puje po
up∏ywie 5 lat, liczàc od koƒca roku ka-
lendarzowego, w którym decyzja zo-
sta∏a wydana.

8. Bieg terminu przedawnienia zawiesza
si´, je˝eli wydanie decyzji jest uzale˝-
nione od rozstrzygni´cia zagadnienia
wst´pnego przez inny organ lub sàd.
Zawieszenie biegu terminu przedaw-
nienia trwa do dnia, w którym decy-
zja innego organu sta∏a si´ ostatecz-
na lub orzeczenie sàdu uprawomoc-
ni∏o si´, nie d∏u˝ej jednak ni˝ 2 lata.

9. Bieg przedawnienia terminu, o któ-
rym mowa w ust. 1, ulega zawiesze-
niu od dnia Êmierci spadkodawcy do
dnia uprawomocnienia si´ postano-
wienia sàdu o stwierdzeniu nabycia
spadku, nie d∏u˝ej jednak ni˝ do dnia,
w którym up∏yn´∏y 2 lata od Êmierci
spadkodawcy.

10. Nadp∏acone lub nienale˝nie op∏acone
sk∏adki podlegajà z urz´du zaliczeniu
na poczet zaleg∏ych lub bie˝àcych
sk∏adek, a w razie ich braku — na po-
czet przysz∏ych sk∏adek, chyba ˝e
p∏atnik z∏o˝y wniosek o zwrot sk∏adek.

11. Nadp∏acone lub nienale˝nie op∏acone
sk∏adki nie podlegajà zwrotowi, je˝eli
od dnia ich op∏acenia up∏yn´∏o 5 lat.

12. Kasa zawiadamia p∏atnika o kwocie
nadp∏aconych lub nienale˝nie op∏a-
conych sk∏adek podlegajàcych zwro-
towi, je˝eli sà one wy˝sze od kwoty,
o której mowa w ust. 15.

13. P∏atnik mo˝e, w terminie 7 dni od
dnia otrzymania zawiadomienia,
o którym mowa w ust. 12, z∏o˝yç

wniosek o zwrot nadp∏aconych lub
nienale˝nie op∏aconych sk∏adek.

14. W przypadku braku przysz∏ych nale˝-
noÊci z tytu∏u sk∏adek, nadp∏acone
lub nienale˝nie op∏acone sk∏adki pod-
legajà zwrotowi z urz´du.

15. Nie podlegajà zwrotowi nadp∏acone
lub nienale˝nie op∏acone sk∏adki nie-
przekraczajàce równowartoÊci sumy
kosztów powiadomienia p∏atnika
o nadp∏acie listem poleconym oraz
kosztów jej zwrotu.”;

42) art. 45 otrzymuje brzmienie:

„Art. 45. 1. O zaistnieniu wypadku przy pracy rol-
niczej poszkodowany, rolnik, domow-
nik lub inna osoba sà zobowiàzane za-
wiadomiç Kas´ bez zb´dnej zw∏oki,
jednak nie póêniej ni˝ w terminie
6 miesi´cy od dnia jego zaistnienia.

2. Je˝eli zachodzi przypuszczenie, ˝e po-
szkodowany w chwili wypadku by∏
w stanie nietrzeêwym lub pod wp∏y-
wem Êrodków odurzajàcych, substan-
cji psychotropowych lub innych Êrod-
ków o podobnym dzia∏aniu, lekarz
udzielajàcy pierwszej pomocy kieruje
poszkodowanego na badania niezb´d-
ne do ustalenia ich zawartoÊci w orga-
nizmie. Poszkodowany jest obowiàza-
ny poddaç si´ temu badaniu. Odmowa
poddania si´ badaniu lub inne zacho-
wanie uniemo˝liwiajàce jego przepro-
wadzenie powoduje pozbawienie pra-
wa do Êwiadczenia z tytu∏u wypadku
przy pracy rolniczej, chyba ˝e poszko-
dowany udowodni, ˝e mia∏y miejsce
przyczyny, które uniemo˝liwi∏y podda-
nie si´ temu badaniu. Koszty tego ba-
dania pokrywa Kasa.

3. Niedope∏nienie przez poszkodowane-
go lub rolnika obowiàzku, o którym
mowa ust. 1, ocenia si´ przy ustalaniu
okolicznoÊci i przyczyn wypadku oraz
prawa do jednorazowego odszkodo-
wania.

4. Kasa ustala okolicznoÊci i przyczyny
wypadku przy pracy rolniczej. Osoba
upowa˝niona przez Prezesa Kasy ma
prawo dokonaç ogl´dzin miejsca
i przedmiotów zwiàzanych z wypad-
kiem oraz przeprowadziç dowody z ze-
znaƒ poszkodowanego i Êwiadków.

5. Minister w∏aÊciwy do spraw zabezpie-
czenia spo∏ecznego okreÊli, w drodze
rozporzàdzenia, sposób i tryb zg∏asza-
nia wypadku przy pracy rolniczej oraz
ustalania jego okolicznoÊci i przyczyn,
uwzgl´dniajàc:

1) sposób dokumentowania wypadku
przy pracy rolniczej,
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2) zg∏aszanie roszczenia o jednorazo-
we odszkodowanie z tytu∏u wypad-
ku przy pracy rolniczej,

3) prowadzenie post´powania dowo-
dowego w celu ustalenia okoliczno-
Êci i przyczyn wypadku przy pracy
rolniczej,

4) informacje, które powinny si´ zna-
leêç w protokole powypadkowym

— bioràc pod uwag´ koniecznoÊç za-
pewnienia jednolitoÊci procedur przy
ustalaniu okolicznoÊci i przyczyn tych
wypadków.”;

43) art. 46 otrzymuje brzmienie:

„Art. 46. 1. Orzeczenia dotyczàce:

1) trwa∏ej i okresowej ca∏kowitej nie-
zdolnoÊci do pracy w gospodar-
stwie rolnym,

2) sta∏ego i d∏ugotrwa∏ego uszczerbku
na zdrowiu,

3) niezdolnoÊci do samodzielnej egzy-
stencji,

4) czasowej niezdolnoÊci do pracy
trwajàcej d∏u˝ej ni˝ 180 dni,

5) celowoÊci przekwalifikowania zawo-
dowego z powodu trwa∏ej ca∏kowi-
tej niezdolnoÊci do pracy w gospo-
darstwie rolnym,

6) wskazaƒ do rehabilitacji leczniczej,

7) innych okolicznoÊci warunkujàcych
przyznanie Êwiadczeƒ z ubezpiecze-
nia spo∏ecznego rolników

— w zwiàzku z prowadzonym post´po-
waniem o ustalenie prawa do Êwiad-
czeƒ wydajà w pierwszej instancji leka-
rze rzeczoznawcy Kasy, a w drugiej in-
stancji — komisje lekarskie Kasy.

2. Prawomocne orzeczenie lekarza rze-
czoznawcy Kasy lub orzeczenie komisji
lekarskiej Kasy stanowi podstaw´ do
wydania decyzji w sprawie Êwiadczeƒ
przewidzianych w ustawie, do których
prawo uzale˝nione jest od stwierdze-
nia:

1) sta∏ego lub d∏ugotrwa∏ego
uszczerbku na zdrowiu lub Êmierci
wskutek wypadku przy pracy rolni-
czej lub rolniczej choroby zawodo-
wej, lub

2) trwa∏ej lub okresowej ca∏kowitej
niezdolnoÊci do pracy w gospodar-
stwie rolnym, lub

3) niezdolnoÊci do samodzielnej egzy-
stencji.

3. Prezes Kasy sprawuje nadzór nad orze-
kaniem lekarzy rzeczoznawców Kasy
i komisji lekarskich Kasy.

4. Minister w∏aÊciwy do spraw zabezpie-
czenia spo∏ecznego okreÊli, w drodze
rozporzàdzenia: 

1) szczegó∏owe warunki orzekania
o ca∏kowitej niezdolnoÊci do pracy
w gospodarstwie rolnym oraz orze-
kania o celowoÊci przekwalifikowa-
nia zawodowego,

2) tryb post´powania orzeczniczego,

3) tryb i termin wnoszenia odwo∏aƒ od
orzeczeƒ lekarzy rzeczoznawców
Kasy,

4) formy nadzoru nad orzekaniem le-
karzy rzeczoznawców Kasy i komisji
lekarskich Kasy,

5) dodatkowe kwalifikacje zawodowe
wymagane od lekarzy realizujàcych
zadania z zakresu orzecznictwa le-
karskiego

— majàc na uwadze koniecznoÊç za-
pewnienia w Kasie jednolitoÊci stoso-
wania procedur dotyczàcych realizacji
zadaƒ z zakresu orzecznictwa lekar-
skiego.

5. Stwierdzenia rolniczej choroby zawo-
dowej dokonuje w∏aÊciwy paƒstwowy
powiatowy inspektor sanitarny w try-
bie okreÊlonym w przepisach wyda-
nych na podstawie Kodeksu pracy.”;

44) art. 51 otrzymuje brzmienie:

„Art. 51. Egzekucj´ nale˝noÊci z tytu∏u nieop∏aco-
nych w terminie sk∏adek na ubezpiecze-
nie spo∏eczne rolników prowadzi si´
w trybie przepisów o post´powaniu eg-
zekucyjnym w administracji.”;

45) art. 52 otrzymuje brzmienie:

„Art. 52. 1. W sprawach nieuregulowanych
w ustawie stosuje si´ odpowiednio
przepisy ustawy o systemie ubezpie-
czeƒ spo∏ecznych, a ponadto:

1) do sk∏adek na ubezpieczenie stosuje
si´ odpowiednio art. 12, art. 26,
art. 29 § 1 i 2, art. 51 § 1, art. 55,
art. 59 § 1 pkt 1, 3, 4, 8 i 9, art. 60
§ 1, art. 62 § 1 i 5, art. 72 § 1 pkt 1
i 4, art. 73 § 1 pkt 1 i 5, art. 75 § 2
pkt 1 lit. c), art. 77 § 1 pkt 2, art. 77b
§ 2 i 4, art. 78 § 1, § 3 pkt 3 lit. a)
i § 4, art. 79 § 2 pkt 3, art. 91, art. 97
§ 1, art. 97a, art. 98 § 1 i § 2 pkt 1, 2
i 7, art. 100 § 1, art. 101 § 1, art. 105,
art. 106 § 1 i 2, art. 107 § 1, § 1a i § 2
pkt 2 i 4, art. 108 § 1 i 4, art. 110 § 1,
§ 2 pkt 2 i § 3, art. 111 § 1—4 i § 5
pkt 1, art. 112 § 1 pkt 1 i 2, § 3, § 4
pkt 2 i § 5—7, art. 118 § 1 ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Ordyna-
cja podatkowa,
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2) do przyznawania Êwiadczeƒ z ubez-
pieczenia i do ich wyp∏aty stosuje
si´ odpowiednio przepisy regulujà-
ce przyznawanie i wyp∏at´ odpo-
wiednich Êwiadczeƒ przys∏ugujà-
cych pracownikom i cz∏onkom ich
rodzin.

2. Zasady zwrotu nienale˝nie pobranych
Êwiadczeƒ oraz ustalania odsetek za
opóênienia w wyp∏acie Êwiadczeƒ
okreÊlajà przepisy emerytalne oraz
przepisy ustawy o systemie ubezpie-
czeƒ spo∏ecznych oraz ustawy o Êwiad-
czeniach pieni´˝nych w razie choroby
i macierzyƒstwa.”;

46) po art. 52 dodaje si´ art. 52a w brzmieniu:

„Art. 52a. Do sk∏adek na ubezpieczenie zdrowotne
w zakresie ich poboru, wymierzania od-
setek za zw∏ok´, egzekucji, dokonywa-
nia zabezpieczeƒ na wszystkich nieru-
chomoÊciach d∏u˝nika oraz stosowania
ulg i umorzeƒ stosuje si´ odpowiednio
przepisy dotyczàce sk∏adek na ubezpie-
czenie spo∏eczne rolników.”;

47) uchyla si´ art. 53;

48) w art. 55:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Prezes Kasy mo˝e przyznaç emerytur´, ren-
t´ rolniczà z tytu∏u niezdolnoÊci do pracy lub
rent´ rodzinnà rolnikowi lub domownikowi
lub cz∏onkom rodziny zmar∏ego rolnika lub
domownika, pomimo niespe∏nienia, wsku-
tek szczególnych okolicznoÊci, warunków
okreÊlonych w ustawie, je˝eli zainteresowa-
na osoba nie ma niezb´dnych Êrodków
utrzymania i nie mo˝e ich uzyskaç ze wzgl´-
du na wiek lub stan zdrowia.”,

b) dodaje si´ ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Prezes Kasy mo˝e emerytowi lub renciÊcie,
któremu na skutek niezaprzestania prowa-
dzenia dzia∏alnoÊci rolniczej wyp∏ata cz´Êci
uzupe∏niajàcej Êwiadczenia zosta∏a zawie-
szona w ca∏oÊci, przyznaç prawo do wyp∏a-
ty 50 % tej cz´Êci na czas okreÊlony, je˝eli
istniejà szczególne przeszkody w zaprze-
staniu prowadzenia dzia∏alnoÊci rolni-
czej.”;

49) art. 56 otrzymuje brzmienie:

„Art. 56. Je˝eli przyczynà wypadku przy pracy rol-
niczej albo rolniczej choroby zawodowej
by∏a wadliwoÊç Êrodka stosowanego
przy pracy lub nieprawid∏owoÊç Êwiad-
czonej us∏ugi, za którà odpowiedzialnoÊç
cywilnà ponosi osoba nieb´dàca poszko-
dowanym lub rolnikiem, na którego ra-
chunek poszkodowany pracowa∏, Prezes
Kasy mo˝e dochodziç od tej osoby zwro-
tu wydatków ponoszonych na Êwiadcze-

nia z ubezpieczenia z tytu∏u wypadku
przy pracy albo choroby zawodowej.”;

50) uchyla si´ art. 57;

51) w art. 59 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Prezesa Kasy powo∏uje i odwo∏uje Prezes Rady
Ministrów na wniosek ministra w∏aÊciwego do
spraw zabezpieczenia spo∏ecznego, z∏o˝ony po
zasi´gni´ciu opinii Rady Rolników.”;

52) w art. 60 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Do pracowników Kasy stosuje si´ przepisy
o pracownikach urz´dów paƒstwowych, z wy-
jàtkiem przepisów dotyczàcych praw i obo-
wiàzków urz´dników paƒstwowych mianowa-
nych.”;

53) art. 61 otrzymuje brzmienie:

„Art. 61. 1. W ramach Kasy wyodr´bnia si´:

1) central´,

2) oddzia∏y regionalne,

3) placówki terenowe,

4) inne jednostki organizacyjne.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw zabezpie-
czenia spo∏ecznego, w drodze zarzà-
dzenia, po zasi´gni´ciu opinii Rady
Rolników, nadaje Kasie statut, okreÊla-
jàc w nim wewn´trznà organizacj´ Ka-
sy.”;

54) w art. 62 w ust. 1 dodaje si´ pkt 4 w brzmieniu:

„4) informowania ubezpieczonych i Êwiadczenio-
biorców o prawach i obowiàzkach wynikajà-
cych z ustawy oraz propagowania dzia∏alnoÊci
Kasy.”;

55) w art. 63 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Prezes Kasy w porozumieniu z Radà Rolników,
ministrem w∏aÊciwym do spraw zabezpiecze-
nia spo∏ecznego, ministrem w∏aÊciwym do
spraw rozwoju wsi oraz ministrem w∏aÊciwym
do spraw zdrowia okreÊla zasady ochrony
zdrowia i ˝ycia w gospodarstwie rolnym. Zasa-
dy te sà zaleceniami dotyczàcymi wyposa˝enia
gospodarstwa, zabezpieczenia osób pracujà-
cych oraz sposobu wykonywania czynnoÊci
zwiàzanych z dzia∏alnoÊcià rolniczà, ustano-
wionymi w celu zapobiegania wypadkom przy
pracy rolniczej i rolniczym chorobom zawodo-
wym.”;

56) w art. 64:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Kasa podejmuje dzia∏ania na rzecz pomocy
ubezpieczonym i osobom uprawnionym do
Êwiadczeƒ z ubezpieczenia, wykazujàcym
ca∏kowità niezdolnoÊç do pracy w gospo-
darstwie rolnym, ale rokujàcym jej odzyska-
nie w wyniku leczenia i rehabilitacji, albo za-
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gro˝onym ca∏kowità niezdolnoÊcià do pracy
w gospodarstwie rolnym, obejmujàce
w szczególnoÊci:

1) kierowanie na rehabilitacj´ leczniczà do
zak∏adów rehabilitacyjnych,

2) prowadzenie zak∏adów rehabilitacji lecz-
niczej,

3) wspieranie rozwoju rehabilitacji ambula-
toryjnej na obszarach wiejskich,

4) prowadzenie, we w∏asnym zakresie, ba-
daƒ i analiz przyczyn niezdolnoÊci do pra-
cy,

5) odp∏atne zlecanie badaƒ naukowych
i ekspertyz dotyczàcych przyczyn niezdol-
noÊci do pracy w gospodarstwie rolnym
oraz metod jej przeciwdzia∏ania,

6) promocj´ zdrowia,

7) dzia∏ania dotyczàce profilaktyki zdrowot-
nej w Êrodowisku wiejskim.”,

b) dodaje si´ ust. 3 w brzmieniu:

„3. Minister w∏aÊciwy do spraw zabezpieczenia
spo∏ecznego okreÊli, w drodze rozporzàdze-
nia, warunki i tryb kierowania na rehabilita-
cj´ leczniczà oraz udzielania zamówieƒ na
Êwiadczenia i us∏ugi rehabilitacyjne, w tym:

1) wskazania do rehabilitacji oraz ocen´ jej
potrzeby,

2) trwa∏oÊç i okresowoÊç ca∏kowitej niezdol-
noÊci do pracy oraz przyczyn´ jej powsta-
nia,

3) wiek ubiegajàcego si´ o rehabilitacj´, 

4) warunki i tryb kwalifikacji wniosku o re-
habilitacj´,

5) sposób zwrotu kosztów przejazdu,

6) warunki i tryb przeprowadzania konkursu
oraz zawierania umów o Êwiadczenia
i us∏ugi rehabilitacyjne z podmiotami nie-
b´dàcymi jednostkami organizacyjnymi
Kasy

— majàc na uwadze potrzeb´ rehabilitacji
leczniczej osób kierowanych i stan finansów
funduszu prewencji i rehabilitacji.”;

57) art. 67 otrzymuje brzmienie:

„Art. 67. 1. Rad´ Rolników w liczbie 25 cz∏onków
powo∏uje minister w∏aÊciwy do spraw
zabezpieczenia spo∏ecznego spoÊród
kandydatów zg∏oszonych przez spo-
∏eczno-zawodowe organizacje rolni-
ków i zwiàzki zawodowe rolników in-
dywidualnych o ogólnokrajowym za-
si´gu, po przeprowadzeniu konsultacji
ze zg∏aszajàcymi organizacjami.
W chwili rozpocz´cia kadencji co naj-
mniej 15 cz∏onków powinno podlegaç
ubezpieczeniu w pe∏nym zakresie, a co
najmniej 5 cz∏onków powinno pobie-

raç emerytur´ lub rent´ z ubezpiecze-
nia.

2. W posiedzeniach Rady Rolników
uczestniczà z g∏osem doradczym mini-
ster w∏aÊciwy do spraw zabezpieczenia
spo∏ecznego, minister w∏aÊciwy do
spraw rozwoju wsi, minister w∏aÊciwy
do spraw finansów publicznych i Pre-
zes Kasy lub ich przedstawiciele.

3. Kadencja Rady Rolników trwa 3 lata.

4. Minister w∏aÊciwy do spraw zabezpie-
czenia spo∏ecznego przed up∏ywem ka-
dencji Rady Rolników:

1) odwo∏uje cz∏onka, je˝eli z∏o˝y∏ on re-
zygnacj´ lub je˝eli o odwo∏anie wy-
stàpi∏a organizacja zg∏aszajàca,

2) mo˝e, po zasi´gni´ciu opinii Rady
Rolników, odwo∏aç cz∏onka, je˝eli
bez usprawiedliwionych przyczyn
nie bierze on udzia∏u w pracach Ra-
dy Rolnik, w w okresie czterech ko-
lejnych posiedzeƒ plenarnych lub
je˝eli zachodzà istotne przeszkody
w jego dalszym udziale w pracach
Rady Rolników.

5. Uzupe∏nienia sk∏adu Rady Rolników
w toku kadencji dokonuje si´ w trybie
przewidzianym dla powo∏ania.”;

58) w art. 68: 

a) uchyla si´ ust. 3,

b) ust. 4 i 5 otrzymujà brzmienie:

„4. Rada Rolników podejmuje uchwa∏y bez-
wzgl´dnà wi´kszoÊcià g∏osów przy obecno-
Êci co najmniej po∏owy cz∏onków Rady Rol-
ników, z tym ˝e w sprawach okreÊlonych
w art. 11 ust. 2, art. 13 ust. 4, art. 14 ust. 8
i art. 15 ust. 2 jest wymagana wi´kszoÊç
dwóch trzecich g∏osów. Regulamin Rady
Rolników mo˝e przewidywaç podejmowa-
nie uchwa∏ kwalifikowanà wi´kszoÊcià g∏o-
sów tak˝e w innych sprawach.

5. Cz∏onkowi Rady Rolników w zwiàzku
z udzia∏em w pracach Rady Rolników przy-
s∏uguje rycza∏towe wynagrodzenie.”,

c) po ust. 5 dodaje si´ ust. 5a w brzmieniu:

„5a. Minister w∏aÊciwy do spraw zabezpiecze-
nia spo∏ecznego okreÊli w drodze rozporzà-
dzenia:

1) tryb zg∏aszania kandydatów na cz∏onków
Rady Rolników,

2) regulamin i zasady wynagradzania
cz∏onków Rady Rolników, uwzgl´dniajàc
funkcj´ pe∏nionà w Radzie Rolników
i wydatki ponoszone w zwiàzku z udzia-
∏em w pracach Rady.”;
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59) art. 70 otrzymuje brzmienie:

„Art. 70. W sprawach, o których mowa w art. 8
ust. 5, art. 11 ust. 2, art. 13 ust. 4, art. 14
ust. 8, art. 15 ust. 2 i art. 82 ust. 2, Rada
Rolników przedstawia swój wniosek, sta-
nowisko lub opini´ wraz z uzasadnie-
niem obejmujàcym w szczególnoÊci oce-
n´ skutków finansowych projektowanej
regulacji.”;

60) uchyla si´ art. 72;

61) w art. 74:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Prezes Kasy, w terminie do dnia 31 marca
ka˝dego roku, przedstawia Radzie Rolników
sprawozdanie z dzia∏alnoÊci Kasy i funduszu
sk∏adkowego w poprzednim roku.”,

b) po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Rada Rolników rozpatruje sprawozdanie,
o którym mowa w ust. 1, i uchwala opini´
wraz z ewentualnymi wnioskami, w termi-
nie do dnia 30 kwietnia.”;

62) w art. 76:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Podstawy finansowe ubezpieczenia i dzia∏al-
noÊci Kasy stanowià tak˝e fundusze emery-
talno-rentowy, administracyjny oraz pre-
wencji i rehabilitacji, którymi dysponuje
Prezes Kasy.”,

b) po ust. 2 dodaje si´ ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Fundusze, o których mowa w ust. 2, sà
paƒstwowymi funduszami celowymi.”;

63) art. 76a otrzymuje brzmienie:

„Art. 76a. 1. Nadzór nad funduszem sk∏adkowym
pe∏ni Rada Nadzorcza Funduszu
Sk∏adkowego.

2. W sk∏ad Rady Nadzorczej Funduszu
Sk∏adkowego wchodzi 5 przedstawi-
cieli Rady Rolników i 2 przedstawicie-
li wyznaczonych przez ministra w∏a-
Êciwego do spraw zabezpieczenia
spo∏ecznego oraz po 1 przedstawicie-
lu wyznaczonym przez ministra w∏a-
Êciwego do spraw finansów publicz-
nych i ministra w∏aÊciwego do spraw
rozwoju wsi. 

3. Minister w∏aÊciwy do spraw zabez-
pieczenia spo∏ecznego, po zasi´gni´-
ciu opinii Rady Rolników, nadaje,
w drodze zarzàdzenia, statut fundu-
szowi sk∏adkowemu.”;

64) w art. 77:

a) ust. 1 i 2 otrzymujà brzmienie:

„1. Fundusz sk∏adkowy jest przeznaczony na fi-
nansowanie:

1) Êwiadczeƒ z ubezpieczenia wypadkowe-
go, chorobowego i macierzyƒskiego,

2) bezpoÊrednich kosztów funkcjonowania
Rady Rolników, 

3) kosztów zarzàdzania funduszem i wyko-
nywania jego zobowiàzaƒ jako osoby
prawnej,

4) dzia∏alnoÊci Kasy, o której mowa
w art. 66,

5) niedoboru funduszu administracyjnego,
o którym mowa w art. 79 ust. 3, oraz fun-
duszu prewencji i rehabilitacji, o którym
mowa w art. 80 ust. 3.

2. Fundusz sk∏adkowy tworzy si´ ze sk∏adek na
ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe
i macierzyƒskie oraz z innych êróde∏ okreÊlo-
nych w statucie funduszu sk∏adkowego, za-
pewniajàc pe∏ne pokrycie wydatków fundu-
szu sk∏adkowego oraz odpisów, o których
mowa w art. 79 ust. 2 i art. 80 ust. 2.”,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. W razie powstania niedoboru funduszu
sk∏adkowego, mo˝e byç zaciàgni´ty kredyt
bankowy w wysokoÊci niezb´dnej do pokry-
cia niedoboru. Sp∏at´ kredytu uwzgl´dnia
si´ przy ustalaniu wysokoÊci sk∏adki na
ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe
i macierzyƒskie w okresie jego sp∏aty.”;

65) w art. 78 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Fundusz emerytalno-rentowy tworzy si´:

1) ze sk∏adek na ubezpieczenie emerytalno-
-rentowe,

2) z refundacji ze Êrodków Funduszu Ubezpie-
czeƒ Spo∏ecznych na pokrycie:

a) wydatków na Êwiadczenia z innego ubez-
pieczenia spo∏ecznego, o których mowa
w ust. 1 pkt 2,

b) wydatków wynikajàcych z art. 25
ust. 2a pkt 1 w zwiàzku z art. 25 ust. 4, 

3) z uzupe∏niajàcej dotacji z bud˝etu paƒstwa,

4) z dotacji z bud˝etu paƒstwa przeznaczonej
na sk∏adki na ubezpieczenie zdrowotne
osób, o których mowa w ust. 1 pkt 5.”;

66) w art. 79 ust. 2 i 3 otrzymujà brzmienie:

„2. Fundusz administracyjny tworzy si´ z:

1) odpisów od funduszu sk∏adkowego i od fun-
duszu emerytalno-rentowego, w wysokoÊci
do 9 % planowanych wydatków funduszu
sk∏adkowego i do 3,5 % planowanych wy-
datków funduszu emerytalno-rentowego,

2) refundacji przez w∏aÊciwe instytucje kosz-
tów zwiàzanych z realizacjà ubezpieczenia
zdrowotnego oraz realizacjà innych zadaƒ
powierzonych Prezesowi Kasy na podsta-
wie odr´bnych przepisów.
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3. W razie powstania niedoboru funduszu admi-
nistracyjnego, niedobór ten pokrywa si´ ze
Êrodków funduszu sk∏adkowego.”;

67) art. 80 otrzymuje brzmienie:

„Art. 80. 1. Fundusz prewencji i rehabilitacji jest
przeznaczony na finansowanie kosz-
tów rzeczowych wynikajàcych z reali-
zacji zadaƒ Kasy, o których mowa
w art. 21b, 63 i 64.

2. Fundusz prewencji i rehabilitacji two-
rzy si´ z odpisu od funduszu sk∏adko-
wego, w wysokoÊci do 5 % planowa-
nych wydatków z tego funduszu, oraz
dotacji z bud˝etu paƒstwa.

3. W razie powstania niedoboru fundu-
szu prewencji i rehabilitacji, niedobór
ten pokrywa si´ ze Êrodków funduszu
sk∏adkowego.”;

68) uchyla si´ art. 81;

69) art. 83 otrzymuje brzmienie:

„Art. 83. Minister w∏aÊciwy do spraw zabezpiecze-
nia spo∏ecznego w porozumieniu z mini-
strem w∏aÊciwym do spraw finansów pu-
blicznych okreÊli, w drodze rozporzàdze-
nia, sposób prowadzenia gospodarki fi-
nansowej Kasy, w tym tryb sporzàdzania
planu rzeczowo-finansowego Kasy, paƒ-
stwowych funduszy celowych i funduszu
sk∏adkowego, b´dàcych w dyspozycji
Prezesa Kasy, i dokonywania w nich
zmian oraz gromadzenia i wydatkowania
Êrodków z tych funduszy, majàc na
wzgl´dzie zapewnienie prawid∏owego
przep∏ywu tych Êrodków.”;

70) u˝yte w art. 8 w ust. 5, w art. 11 w ust. 2, w art. 47
w ust. 3, w art. 58 w ust. 5, w art. 59 w ust. 2 oraz
w art. 68 w ust. 2 w ró˝nych przypadkach wyrazy
„Minister Rolnictwa i Gospodarki ˚ywnoÊciowej”
zast´puje si´ u˝ytymi w odpowiednich przypad-
kach wyrazami „minister w∏aÊciwy do spraw za-
bezpieczenia spo∏ecznego”.

Art. 2. W ustawie z dnia 12 wrzeÊnia 1996 r. o zmia-
nie ustawy o ubezpieczeniu spo∏ecznym rolników
(Dz. U. Nr 124, poz. 585 i Nr 155, poz. 771) uchyla si´
art. 2.

Art. 3. W ustawie z dnia 4 wrzeÊnia 1997 r. o dzia-
∏ach administracji rzàdowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 159,
poz. 1548, Nr 162, poz. 1568 i Nr 190, poz. 1864 oraz
z 2004 r. Nr 19, poz. 177 i Nr 69, poz. 624) wprowadza
si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 23:

a) w ust. 1 uchyla si´ pkt 5,

b) uchyla si´ ust. 2,

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Minister w∏aÊciwy do spraw rozwoju wsi
sprawuje nadzór nad dzia∏alnoÊcià Agencji

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
a w zakresie spraw wymienionych w ust. 1
pkt 1 i 4 lit. c oraz pkt 8 — nad dzia∏alnoÊcià
Agencji NieruchomoÊci Rolnych.”;

2) w art. 31:

a) w ust. 1 po pkt 1 dodaje si´ pkt 1a w brzmieniu:

„1a) ubezpieczenia spo∏ecznego rolników,”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Minister w∏aÊciwy do spraw zabezpieczenia
spo∏ecznego sprawuje nadzór nad Preze-
sem Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo-
∏ecznego oraz Prezesem Urz´du do Spraw
Kombatantów i Osób Represjonowanych.”.

Art. 4. W ustawie z dnia 26 kwietnia 2001 r. o ren-
tach strukturalnych w rolnictwie (Dz. U. Nr 52, poz. 539
oraz z 2003 r. Nr 229, poz. 2273) wprowadza si´ nast´-
pujàce zmiany:

1) w art. 7 uchyla si´ ust. 2;

2) w art. 10 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) nie jest w∏aÊcicielem (wspó∏w∏aÊcicielem) lub
posiadaczem gruntów b´dàcych gospodar-
stwem rolnym w rozumieniu przepisów o po-
datku rolnym,”. 

Art. 5. 1. Rolnik lub domownik, prowadzàcy poza-
rolniczà dzia∏alnoÊç gospodarczà lub wspó∏pracujàcy
przy prowadzeniu tej dzia∏alnoÊci, podlegajàcy ubez-
pieczeniu spo∏ecznemu rolników w dniu wejÊcia w ˝y-
cie ustawy, jest zobowiàzany, w terminie do dnia
30 wrzeÊnia 2004 r. udokumentowaç Kasie Rolniczego
Ubezpieczenia Spo∏ecznego, w jakiej formie jest opo-
datkowana prowadzona przez niego pozarolnicza dzia-
∏alnoÊç gospodarcza lub dzia∏alnoÊç, przy której jest
osobà wspó∏pracujàcà, a w przypadku prowadzenia
dzia∏alnoÊci w 2003 r., udokumentowaç tak˝e wyso-
koÊç nale˝nego podatku za ten rok.

2. Rolnik lub domownik zostaje wy∏àczony z ubez-
pieczenia z koƒcem trzeciego kwarta∏u 2004 r., je˝eli
z dokumentu, wymienionego w ust. 1 wynika, ˝e pro-
wadzona przez niego pozarolnicza dzia∏alnoÊç gospo-
darcza lub dzia∏alnoÊç, przy której prowadzeniu jest
osobà wspó∏pracujàcà, jest opodatkowana na zasa-
dach innych, ni˝ okreÊlone w przepisach o zrycza∏to-
wanym podatku dochodowym lub nale˝ny za ubieg∏y
rok podatek przekroczy∏ kwot´ 2 528 z∏.

3. Niedostarczenie dokumentów, wymienionych
w ust. 1, powoduje ustanie ubezpieczenia z koƒcem
trzeciego kwarta∏u 2004 r.

Art. 6. 1. Osoba, podlegajàca w dniu wejÊcia w ˝y-
cie ustawy ubezpieczeniu z tytu∏u prowadzenia dzia-
∏ów specjalnych produkcji rolnej, podlega temu ubez-
pieczeniu na dotychczasowych zasadach, je˝eli rodzaj
i rozmiar prowadzonej produkcji wskazuje, ˝e jest to
dzia∏ specjalny w rozumieniu ustawy, o której mowa
w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszà ustawà.
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2. Osoba, o której mowa w ust. 1, jest zobowiàza-
na, w terminie do dnia 30 wrzeÊnia 2004 r., dostarczyç
Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Spo∏ecznego za-
Êwiadczenie organu podatkowego o rodzajach i roz-
miarach prowadzonej produkcji.

3. Je˝eli z dostarczonych dokumentów wynika, ˝e
prowadzona przez danà osob´ dzia∏alnoÊç nie stanowi
dzia∏u specjalnego produkcji rolnej w rozumieniu
ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym
niniejszà ustawà, ubezpieczenie tej osoby ustaje
z dniem 30 wrzeÊnia 2004 r.

4. Niedostarczenie zaÊwiadczenia w terminie okre-
Êlonym w ust. 2 uwa˝a si´ za nieprowadzenie przez
danà osob´ dzia∏u specjalnego w rozumieniu ustawy,
o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniej-
szà ustawà i powoduje ustanie ubezpieczenia z dniem
30 wrzeÊnia 2004 r.

Art. 7. Osoby majàce ustalone prawo do renty in-
walidzkiej rolniczej, na podstawie przepisów dotych-
czasowych, uwa˝a si´ za osoby majàce ustalone pra-
wo do renty rolniczej z tytu∏u niezdolnoÊci do pracy.

Art. 8. 1. Osobom pobierajàcym renty inwalidzkie
z ubezpieczenia spo∏ecznego rolników indywidual-
nych i cz∏onków ich rodzin, które osiàgn´∏y wiek 60 lat
dla kobiet i 65 lat dla m´˝czyzn, przyznaje si´ z urz´du
emerytur´ z ubezpieczenia spo∏ecznego rolników in-
dywidualnych i cz∏onków ich rodzin w wysokoÊci do-
tychczas pobieranej renty inwalidzkiej.

2. Osobom pobierajàcym renty inwalidzkie rolni-
cze przyznane na podstawie ustawy wymienionej
w art. 1 niniejszej ustawy, które do dnia wejÊcia w ˝y-
cie niniejszej ustawy osiàgn´∏y wiek 60 lat dla kobiet
i 65 lat dla m´˝czyzn, przyznaje si´ z urz´du emerytu-
r´ rolniczà w wysokoÊci nie ni˝szej od dotychczas po-
bieranej renty inwalidzkiej, je˝eli osoba ta spe∏nia wa-
runki okreÊlone w art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy wymie-
nionej w art. 1 niniejszej ustawy.

3. Osobom, o których mowa w ust. 1, które osià-
gn´∏y wiek 60 lat dla kobiet i 65 lat dla m´˝czyzn do
dnia wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy, oraz osobom,
o których mowa w ust. 2, przyznanie emerytur nastà-
pi w ciàgu 6 miesi´cy od dnia wejÊcia w ˝ycie niniej-
szej ustawy.

Art. 9. Ilekroç przepisy odr´bne uzale˝niajà prawo
do Êwiadczeƒ od sta∏ej lub d∏ugotrwa∏ej niezdolnoÊci
do pracy w gospodarstwie rolnym, nale˝y przez to ro-
zumieç ca∏kowità niezdolnoÊç do pracy w gospodar-
stwie rolnym.

Art. 10. W sprawach o przyznanie:

1) jednorazowego odszkodowania z tytu∏u wypadku
przy pracy rolniczej zaistnia∏ego przed dniem wej-
Êcia w ˝ycie niniejszej ustawy,

2) emerytury rolniczej

— wszcz´tych, a niezakoƒczonych wydaniem decyzji
przed dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy, sto-
suje si´ przepisy dotychczasowe. 

Art. 11. Ârodki finansowe pozosta∏e po zlikwido-
wanym funduszu rezerwowym zasilajà, w równych
cz´Êciach, fundusz prewencji i rehabilitacji oraz fun-
dusz administracyjny.

Art. 12. Dotychczasowy statut funduszu sk∏adko-
wego zachowuje moc do czasu wydania statutu fun-
duszu sk∏adkowego na podstawie art. 76a ust. 3 usta-
wy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym ni-
niejszà ustawà. 

Art. 13. Kadencja dotychczasowej Rady Ubezpie-
czenia Spo∏ecznego Rolników powo∏anej na podsta-
wie art. 67 ust. 3 ustawy wymienionej w art. 1 niniej-
szej ustawy ustaje z dniem 31 grudnia 2004 r.

Art. 14. Dotychczasowe przepisy wykonawcze, wy-
dane na podstawie:

1) art. 13 ust. 3 ustawy wymienionej w art. 1 niniej-
szej ustawy, zachowujà moc do czasu wydania no-
wych przepisów wykonawczych na podstawie
art. 13 ust. 4 w brzmieniu nadanym niniejszà usta-
wà;

2) art. 14 ust. 3 ustawy wymienionej w art. 1 niniej-
szej ustawy, zachowujà moc do czasu wydania no-
wych przepisów wykonawczych na podstawie
art. 14 ust. 8 w brzmieniu nadanym niniejszà usta-
wà;

3) art. 45 ust. 5 ustawy wymienionej w art. 1 niniej-
szej ustawy, zachowujà moc do czasu wydania no-
wych przepisów wykonawczych na podstawie
art. 45 ust. 5 w brzmieniu nadanym niniejszà usta-
wà, nie d∏u˝ej jednak ni˝ przez okres 12 miesi´cy
od dnia wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy;

4) art. 61 ust. 2 ustawy wymienionej w art. 1 niniej-
szej ustawy, zachowujà moc do czasu wydania no-
wych przepisów wykonawczych na podstawie
art. 61 ust. 2 w brzmieniu nadanym niniejszà usta-
wà, nie d∏u˝ej jednak ni˝ przez okres 12 miesi´cy
od dnia wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy;

5) art. 68 ust. 5 ustawy wymienionej w art. 1 niniej-
szej ustawy, zachowujà moc do czasu wydania no-
wych przepisów wykonawczych na podstawie
art. 68 ust. 5a w brzmieniu nadanym niniejszà
ustawà, nie d∏u˝ej jednak ni˝ przez okres 12 mie-
si´cy od dnia wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy.

Art. 15. Przepisy art. 1 ust. 1 pkt 3 i ust. 1a ustawy
wymienionej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszà
ustawà stosuje si´ od dnia uzyskania przez Rzeczpo-
spolità Polskà cz∏onkostwa w Unii Europejskiej.

Art. 16. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 2 maja
2004 r., z wyjàtkiem art. 1 pkt 65, pkt 66 i pkt 67, które
wchodzà w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2005 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski
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Za∏àcznik do ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. (poz. 873)

TABELA RODZAJÓW I ROZMIARÓW DZIA¸ÓW SPECJALNYCH PRODUKCJI ROLNEJ

Dziennik Ustaw Nr 91 — 6016 — Poz. 873 i 874

Lp. Rodzaje upraw i produkcji

1 2

1 Uprawy roÊlin ozdobnych i pozosta∏ych w szklarniach ogrzewanych powy˝ej 100 m2

2 Uprawy w szklarniach nieogrzewanych powy˝ej 100 m2

3 Uprawy roÊlin ozdobnych i pozosta∏ych w tunelach foliowych ogrzewanych powy˝ej 200 m2

4 Uprawy grzybów i ich grzybni — powy˝ej 100 m2 powierzchni uprawowej

5 Drób rzeêny:
a) kurcz´ta — powy˝ej 1 000 szt. (w skali roku)
b) g´si — powy˝ej 500 szt. (w skali roku)
c) kaczki — powy˝ej 500 szt. (w skali roku)
d) indyki — powy˝ej 500 szt. (w skali roku)
e) strusie — powy˝ej 20 szt. (w skali roku)

6 Drób nieÊny:
a) kury nieÊne (w stadzie reprodukcyjnym) — powy˝ej 2 000 szt. (w skali roku)
b) g´si (w stadzie reprodukcyjnym) — powy˝ej 200 szt. (w skali roku)
c) kaczki (w stadzie reprodukcyjnym) — powy˝ej 500 szt. (w skali roku)
d) indyki (w stadzie reprodukcyjnym) — powy˝ej 500 szt. (w skali roku)
e) kury (produkcja jaj konsumpcyjnych) — powy˝ej 1 000 szt. (w skali roku)
f) strusie (w stadzie reprodukcyjnym) — powy˝ej 6 szt. (w skali roku)

7 Zak∏ady wyl´gu drobiu (zdolnoÊç produkcyjna — liczba jaj):

a) kurcz´ta — powy˝ej 3 000 szt.

b) g´si — powy˝ej 3 000 szt.

c) kaczki — powy˝ej 3 000 szt.

d) indyki — powy˝ej 3 000 szt.

e) strusie — powy˝ej 50 szt.

8 Zwierz´ta futerkowe — powy˝ej 50 szt. samic stada podstawowego:
a) lisy i jenoty
b) norki
c) tchórzofretki
d) szynszyle
e) nutrie
f) króliki

9 Pasieki powy˝ej 80 rodzin

10 Hodowla i chów Êwiƒ poza gospodarstwem rolnym powy˝ej 100 szt.

874

USTAWA

z dnia 2 kwietnia 2004 r.

o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji

Art. 1. W ustawie z dnia 29 grudnia 1992 r. o radio-
fonii i telewizji (Dz. U. z 2001 r. Nr 101, poz. 1114,
z póên. zm.1)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) po art. 1 dodaje si´ art. 1a w brzmieniu:

„Art. 1a. 1. Ustaw´ stosuje si´ do nadawców usta-
nowionych na terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej.

2. Nadawc´ uwa˝a si´ za ustanowionego
na terytorium Rzeczypospolitej Pol-

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

og∏oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 25, poz. 253 i Nr 56,
poz. 517 oraz z 2003 r. Nr 96, poz. 874.


