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do pe∏nienia s∏u˝by w innej miejscowoÊci, dalszej ni˝
miejscowoÊç pobliska.

2. Zwolnienie kwatery funkcyjnej nast´puje przed
sporzàdzeniem protoko∏u zdania, o którym mowa
w art. 32 ust. 1 ustawy.

3. Sporzàdzenie protoko∏u zdania, o którym mowa
w art. 32 ust. 1 ustawy, nast´puje nie póêniej ni˝ w ter-

minie siedmiu dni od dnia zwolnienia kwatery funkcyj-
nej przez osob´ uprawnionà.

§ 8. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.1)

Minister Obrony Narodowej: J. Szmajdziƒski
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA POLITYKI SPO¸ECZNEJ1)

z dnia 28 kwietnia 2005 r.

w sprawie sposobu i trybu zg∏aszania wypadku przy pracy rolniczej 
oraz ustalania jego okolicznoÊci i przyczyn

Na podstawie art. 45 ust. 5 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. Rozporzàdzenie okreÊla:

1) sposób i tryb zg∏aszania wypadku przy pracy rolni-
czej, zwanego dalej „wypadkiem”;

2) sposób i tryb ustalania okolicznoÊci i przyczyn wy-
padku;

3) sposób dokumentowania wypadku;

4) zg∏aszanie roszczenia o jednorazowe odszkodowa-
nie z tytu∏u wypadku;

5) sposób prowadzenia post´powania dowodowego
w celu ustalenia okolicznoÊci i przyczyn wypadku; 

6) informacje, które powinny znaleêç si´ w protokole
powypadkowym. 

§ 2. 1. Wypadek zg∏asza si´ w∏aÊciwej jednostce
organizacyjnej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo-
∏ecznego, zwanej dalej „Kasà”, bezpoÊrednio w siedzi-
bie tej jednostki albo za poÊrednictwem poczty, telefo-
nicznie lub pocztà elektronicznà.

2. W∏aÊciwà jednostkà organizacyjnà Kasy do
przyj´cia zg∏oszenia wypadku jest oddzia∏ regionalny

Kasy lub placówka terenowa Kasy, w której osoba,
która uleg∏a wypadkowi, zwana dalej „poszkodowa-
nym”, jest ubezpieczona.

3. W razie zg∏oszenia wypadku innej jednostce or-
ganizacyjnej Kasy, jednostka ta niezw∏ocznie przeka-
zuje informacj´ o zg∏oszeniu wypadku w∏aÊciwemu
oddzia∏owi regionalnemu Kasy lub w∏aÊciwej placów-
ce terenowej Kasy.

§ 3. Poszkodowany lub inna osoba zg∏aszajàca wy-
padek powinna w szczególnoÊci:

1) zabezpieczyç w miar´ mo˝liwoÊci miejsce i przed-
mioty zwiàzane z wypadkiem;

2) udost´pniç miejsce wypadku i przedmioty zwiàza-
ne z wypadkiem;

3) wskazaç Êwiadków wypadku;

4) dostarczyç posiadanà dokumentacj´ leczenia;

5) udzieliç informacji i wszechstronnej pomocy pra-
cownikowi Kasy upowa˝nionemu przez Prezesa
Kasy do prowadzenia post´powania dowodowe-
go w sprawie ustalenia okolicznoÊci i przyczyn wy-
padku.

§ 4. 1. Zg∏oszenie wypadku w∏aÊciwa jednostka or-
ganizacyjna Kasy dokumentuje w rejestrze zg∏oszeƒ
wypadków.

2. Rejestr zg∏oszeƒ wypadków zawiera:

1) dat´ i sposób zg∏oszenia wypadku;

2) nazwisko i imi´ osoby zg∏aszajàcej wypadek;

3) dat´, godzin´ i miejsce wypadku;

4) dane identyfikacyjne poszkodowanych w wypadku
obejmujàce:
a) nazwisko i imi´,
b) adres miejsca zamieszkania;

5) krótki opis okolicznoÊci wypadku;

———————
1) Niniejsze rozporzàdzenie by∏o poprzedzone rozporzàdzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 czerwca 2000 r. w spra-

wie wykazu stanowisk s∏u˝bowych uprawniajàcych do zajmowania kwater funkcyjnych oraz struktury tych kwater (Dz. U.
Nr 49, poz. 575), które utraci∏o moc z dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszego rozporzàdzenia, na podstawie art. 29 ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o zakwaterowaniu Si∏ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych in-
nych ustaw (Dz. U. Nr 116, poz. 1203, Nr 151, poz. 1596 i Nr 254, poz. 2533 oraz z 2005 r. Nr 33, poz. 290).

———————
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.



6) nazwisko i imi´ pracownika Kasy rejestrujàcego
zg∏oszenie wypadku;

7) inne informacje, dotyczàce wypadku uznane za
niezb´dne.

§ 5. 1. Niezw∏ocznie po przyj´ciu zg∏oszenia wy-
padku w∏aÊciwa jednostka organizacyjna Kasy ustala
czy poszkodowany podlega∏ ubezpieczeniu wypadko-
wemu, chorobowemu i macierzyƒskiemu w dniu zaist-
nienia wypadku.

2. Je˝eli poszkodowany podlega∏ ubezpieczeniu
wypadkowemu, chorobowemu i macierzyƒskiemu
w dniu zaistnienia wypadku uznaje si´, ˝e jest on oso-
bà uprawnionà do ubiegania si´ o jednorazowe od-
szkodowanie z tytu∏u wypadku przy pracy rolniczej,
zwane dalej „jednorazowym odszkodowaniem”, i nie-
zw∏ocznie wszczyna si´ post´powanie dowodowe
w celu wyjaÊnienia okolicznoÊci i przyczyn wypadku.

3. Zg∏oszenie wypadku, w którym poszkodowany
jest osobà uprawnionà do ubiegania si´ o jednorazo-
we odszkodowanie, uznaje si´ za jednoznaczne ze
zg∏oszeniem przez poszkodowanego roszczenia o jed-
norazowe odszkodowania potwierdzonego zg∏osze-
niem wniosku. 

4. Je˝eli poszkodowany, który podlega∏ ubezpie-
czeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyƒ-
skiemu w dniu zaistnienia wypadku, zmar∏ wskutek te-
go wypadku, osob´ zg∏aszajàcà wypadek poucza si´
o koniecznoÊci zg∏oszenia wniosku o jednorazowe od-
szkodowanie przez cz∏onków rodziny poszkodowane-
go, o których mowa w art. 10 ust. 1a ustawy z dnia
20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu spo∏ecznym rolni-
ków, zwanej dalej „ustawà”, w celu ubiegania si´
o jednorazowe odszkodowanie. 

5. Je˝eli poszkodowany nie podlega∏ ubezpiecze-
niu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyƒskiemu
w dniu zaistnienia wypadku, nie wszczyna si´ post´-
powania dowodowego w sprawie ustalenia okoliczno-
Êci i przyczyn wypadku. 

§ 6. 1. Post´powanie dowodowe w sprawie ustale-
nia okolicznoÊci i przyczyn wypadku obejmuje:

1) ustalenie czy zaistnia∏a zw∏oka w zg∏oszeniu wy-
padku, a je˝eli zaistnia∏a, ustalenie przyczyn tej
zw∏oki oraz okreÊlenie jaki wp∏yw mia∏o opóênie-
nie w zg∏oszeniu wypadku na mo˝liwoÊç ustalenia
okolicznoÊci i przyczyn tego wypadku;

2) przes∏uchanie poszkodowanego, je˝eli stan jego
zdrowia na to pozwala;

3) przes∏uchanie Êwiadków wypadku, których zezna-
nia mogà przyczyniç si´ do wyjaÊnienia okoliczno-
Êci tego wypadku dotyczàcych jego przebiegu
i przyczyn; 

4) dokonanie ogl´dzin miejsca i przedmiotów zwiàza-
nych z wypadkiem dla oceny stanu technicznego
maszyn i urzàdzeƒ, warunków wykonywania pra-
cy oraz innych okolicznoÊci, które mog∏y mieç
wp∏yw na zaistnienie wypadku;

5) zasi´gni´cie w razie potrzeby opinii rzeczoznaw-
ców; 

6) wystàpienie do innych w∏aÊciwych instytucji i or-
ganów, w tym w szczególnoÊci do policji, prokura-
tury i sàdu, prowadzàcych post´powanie dotyczà-
ce wypadku o udzielenie informacji w sprawie wy-
padku lub udost´pnienie zebranej w sprawie do-
kumentacji; 

7) wystàpienie do zak∏adów opieki zdrowotnej o udo-
st´pnienie dokumentacji lekarskiej zwiàzanej
z udzielaniem poszkodowanemu pierwszej pomo-
cy i leczeniem poszkodowanego, która mo˝e mieç
wp∏yw na uznanie wypadku za wypadek przy pra-
cy rolniczej lub prawo do jednorazowego odszko-
dowania; 

8) ustalenie, czy przyczynà wypadku by∏a wadliwoÊç
Êrodka technicznego stosowanego przy pracy lub
nieprawid∏owoÊç Êwiadczonej us∏ugi;

9) ustalenie, czy nie zachodzà okolicznoÊci, o których
mowa w art. 10 ust. 2 ustawy;

10) ustalenie zwiàzku przyczynowo-skutkowego
Êmierci poszkodowanego lub nag∏ego zachorowa-
nia poszkodowanego z wykonywanà pracà w go-
spodarstwie rolnym;

11) zebranie innych dowodów dotyczàcych wypadku,
uznanych za niezb´dne. 

2. W uzasadnionych przypadkach odst´puje si´ od
dokonania ogl´dzin, o których mowa w ust. 1 pkt 4,
gdy ze wzgl´du na charakter zdarzenia lub mo˝liwoÊç
zachowania Êladów z powodu opóênienia w zg∏osze-
niu wypadku ogl´dziny nie dostarczà informacji o oko-
licznoÊciach i przyczynach wypadku.

3. Dla prawid∏owego przeprowadzenia post´po-
wania dowodowego w sprawie ustalenia okolicznoÊci
i przyczyn wypadku mo˝na wezwaç poszkodowanego
do osobistego stawienia si´ w jednostce organizacyj-
nej Kasy prowadzàcej post´powanie w celu udzia∏u
poszkodowanego w tym post´powaniu.

§ 7. 1. Po przeprowadzeniu post´powania dowo-
dowego ustalajàcego okolicznoÊci i przyczyny wypad-
ku, nie póêniej ni˝ w ciàgu 14 dni od wyjaÊnienia
ostatniej okolicznoÊci niezb´dnej do ustalenia okolicz-
noÊci i przyczyn wypadku, sporzàdza si´ protokó∏ po-
wypadkowy.

2. Protokó∏ powypadkowy powinien zawieraç: 

1) nazwisko i imi´ osoby zg∏aszajàcej wypadek;

2) dat´ zg∏oszenia wypadku;

3) dat´ z∏o˝enia wniosku o jednorazowe odszkodo-
wanie;

4) nazwisko i imi´ poszkodowanego;

5) dat´, godzin´ i miejsce wypadku;

6) opis okolicznoÊci wypadku wed∏ug osoby zg∏asza-
jàcej i podpis zg∏aszajàcego;

7) okolicznoÊci, przebieg i przyczyny wypadku ustalo-
ne w toku przeprowadzonego post´powania do-
wodowego;

8) stwierdzenie, czy zachodzà okolicznoÊci majàce
wp∏yw na utrat´ prawa do jednorazowego odszko-
dowania;
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 14 kwietnia 2005 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie badaƒ skutecznoÊci dzia∏ania Êrodka ochrony roÊlin

Na podstawie art. 40 ust. 7 ustawy z dnia 18 grud-
nia 2003 r. o ochronie roÊlin (Dz. U. z 2004 r. Nr 11,
poz. 94 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 173, poz. 1808
i Nr 273, poz. 2703) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwo-
ju Wsi z dnia 4 sierpnia 2004 r. w sprawie badaƒ sku-
tecznoÊci dzia∏ania Êrodka ochrony roÊlin (Dz. U.
Nr 183, poz. 1890) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w § 5:

a) w ust. 1:

— pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) wp∏yw tego Êrodka na jakoÊç i wysokoÊç
plonu roÊlin lub produktów roÊlinnych
w badaniach fitotoksycznoÊci, je˝eli takie
badania zosta∏y przeprowadzone, lub
w badaniach sprawdzajàcych skutecz-
noÊç jego dzia∏ania;”,

— pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) mo˝liwoÊç wystàpienia niepo˝àdanego
lub nieprzewidzianego dzia∏ania ubocz-
nego tego Êrodka na organizmy po˝ytecz-

ne lub inne organizmy niepodlegajàce
zwalczaniu, na roÊliny uprawiane nast´p-
czo i sàsiadujàce oraz wp∏yw na roÊliny
przeznaczone do produkcji materia∏u
siewnego.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Badania majàce na celu sprawdzenie fito-
toksycznoÊci Êrodka ochrony roÊlin przepro-
wadza si´ dla Êrodków:

1) z grupy herbicydów;

2) z pozosta∏ych grup, w przypadku gdy:

a) w sk∏ad badanego Êrodka ochrony ro-
Êlin wchodzi substancja aktywna, któ-
ra, zgodnie z zakresem jego stosowa-
nia, nie wchodzi w sk∏ad ˝adnego Êrod-
ka ochrony roÊlin dopuszczonego do
obrotu, oraz ma byç on stosowany do-
glebowo lub do zaprawiania materia∏u
siewnego,

b) w badaniach skutecznoÊci dzia∏ania
Êrodka zosta∏o stwierdzone jego dzia∏a-
nie fitotoksyczne.”;

2) w § 6: 

a) po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Przepis ust. 1 nie dotyczy roÊlin uprawia-

nych pod os∏onami oraz roÊlin lub produk-
tów roÊlinnych przechowywanych w po-
mieszczeniach zamkni´tych.”,

———————
1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje dzia∏em admini-

stracji rzàdowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1
rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca
2004 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Mini-
stra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 134, poz. 1433).

9) zalecenia prewencyjne dotyczàce usuni´cia przy-
czyny wypadku w celu zmniejszenia ryzyka po-
nownego zaistnienia wypadku, je˝eli jest to uza-
sadnione;

10) inne informacje dotyczàce wypadku uznane za nie-
zb´dne;

11) dat´ sporzàdzenia protoko∏u powypadkowego
i podpis pracownika Kasy sporzàdzajàcego ten
protokó∏.

3. Protokó∏ powypadkowy sporzàdza si´ w dwóch
jednobrzmiàcych egzemplarzach, z których jeden do-
r´cza si´ poszkodowanemu, a jeÊli poszkodowany
zmar∏ wskutek wypadku — uprawnionemu cz∏onkowi
rodziny poszkodowanego ubiegajàcemu si´ o jedno-
razowe odszkodowanie, a drugi przechowuje w aktach
sprawy wraz z dokumentacjà zebranà w trakcie post´-
powania, o którym mowa w § 6. 

4. Poszkodowany lub uprawniony cz∏onek rodziny
ubiegajàcy si´ o jednorazowe odszkodowanie mo˝e
zg∏osiç uwagi i zastrze˝enia do ustaleƒ zawartych
w protokole powypadkowym o czym poucza si´
w tym protokole.

5. Protokó∏ powypadkowy stanowi podstaw´ do
uznania bàdê nie uznania wypadku za wypadek przy
pracy rolniczej w Êwietle art. 11 ustawy.

§ 8. Traci moc rozporzàdzenie Ministra Rolnictwa
i Gospodarki ˚ywnoÊciowej z dnia 21 paêdziernika
1991 r. w sprawie ustalania prawa do renty inwalidz-
kiej rolniczej oraz zg∏aszania i ustalania okolicznoÊci
i przyczyn wypadku przy pracy rolniczej (Dz. U. Nr 103,
poz. 449). 

§ 9. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem og∏o-
szenia. 

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


