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291

OBWIESZCZENIE MARSZA¸KA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 10 marca 2008 r.

w sprawie og∏oszenia jednolitego tekstu ustawy o ubezpieczeniu spo∏ecznym rolników

1. Na podstawie art. 16 ust. 1 zdanie pierwsze
ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o og∏aszaniu aktów nor-
matywnych i niektórych innych aktów prawnych
(Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 449) og∏asza si´ w za∏àcz-
niku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst
ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu spo-
∏ecznym rolników (Dz. U. z 1991 r. Nr 7, poz. 24 i Nr 45,
poz. 199), z uwzgl´dnieniem zmian wprowadzonych:

1) ustawà z dnia 11 paêdziernika 1991 r. o zmianie
ustawy o ubezpieczeniu spo∏ecznym rolników
(Dz. U. Nr 103, poz. 448),

2) ustawà z dnia 17 paêdziernika 1991 r. o rewalory-
zacji emerytur i rent, o zasadach ustalania emery-
tur i rent oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U.
Nr 104, poz. 450),

3) ustawà z dnia 19 paêdziernika 1991 r. o gospodaro-
waniu nieruchomoÊciami rolnymi Skarbu Paƒstwa
oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 107,
poz. 464),

4) ustawà z dnia 15 lutego 1992 r. o zmianie ustawy
— Prawo bud˝etowe oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. Nr 21, poz. 85),

5) ustawà z dnia 20 czerwca 1992 r. o zmianie ustawy
o ubezpieczeniu spo∏ecznym rolników (Dz. U.
Nr 58, poz. 280)

— uj´tych w obwieszczeniu Ministra Rolnictwa i Gos-
podarki ˚ywnoÊciowej z dnia 17 marca 1993 r. w spra-
wie og∏oszenia jednolitego tekstu ustawy o ubezpie-
czeniu spo∏ecznym rolników (Dz. U. Nr 71, poz. 342),

6) ustawà z dnia 29 grudnia 1993 r. o zmianie ustawy
o gospodarowaniu nieruchomoÊciami rolnymi
Skarbu Paƒstwa oraz o zmianie niektórych ustaw
(Dz. U. z 1994 r. Nr 1, poz. 3),

7) ustawà z dnia 1 grudnia 1994 r. o zasi∏kach rodzin-
nych i piel´gnacyjnych (Dz. U. z 1995 r. Nr 4,
poz. 17),

8) ustawà z dnia 12 wrzeÊnia 1996 r. o zmianie usta-
wy o ubezpieczeniu spo∏ecznym rolników (Dz. U.
Nr 124, poz. 585 i Nr 155, poz. 771),

9) ustawà z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym
ubezpieczeniu zdrowotnym (Dz. U. Nr 28, poz. 153)

— uj´tych w obwieszczeniu Ministra Rolnictwa i Gos-
podarki ˚ywnoÊciowej z dnia 7 listopada 1997 r.
w sprawie og∏oszenia jednolitego tekstu ustawy
o ubezpieczeniu spo∏ecznym rolników (Dz. U. z 1998 r.
Nr 7, poz. 25),

10) ustawà z dnia 18 lipca 1998 r. o zmianie ustawy
o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym oraz
o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 117,
poz. 756),

11) ustawà z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych
ustaw okreÊlajàcych kompetencje organów ad-
ministracji publicznej — w zwiàzku z reformà
ustrojowà paƒstwa (Dz. U. Nr 106, poz. 668),

12) ustawà z dnia 25 czerwca 1999 r. o Êwiadczeniach
pieni´˝nych z ubezpieczenia spo∏ecznego w razie
choroby i macierzyƒstwa (Dz. U. Nr 60, poz. 636),



13) wyrokiem Trybuna∏u Konstytucyjnego z dnia 30 ma-
ja 2000 r. sygn. akt K. 37/98 (Dz. U. Nr 45, poz. 531),

14) ustawà z dnia 8 czerwca 2001 r. o przeznaczeniu
gruntów rolnych do zalesienia (Dz. U. Nr 73,
poz. 764),

15) ustawà z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpoÊrednim
wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta
(Dz. U. Nr 113, poz. 984),

16) ustawà z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym
ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia
(Dz. U. Nr 45, poz. 391),

17) ustawà z dnia 28 listopada 2003 r. o Êwiadczeniach
rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255 oraz z 2005 r.
Nr 86, poz. 732),

18) ustawà z dnia 28 listopada 2003 r. o wspieraniu
rozwoju obszarów wiejskich ze Êrodków pocho-
dzàcych z Sekcji Gwarancji Europejskiego Fundu-
szu Orientacji i Gwarancji Rolnej (Dz. U. Nr 229,
poz. 2273 oraz z 2004 r. Nr 42, poz. 386),

19) ustawà z dnia 2 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy
o ubezpieczeniu spo∏ecznym rolników oraz o zmia-
nie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 91, poz. 873
oraz z 2005 r. Nr 150, poz. 1248),

20) ustawà z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwe-
stycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546),

21) ustawà z dnia 10 wrzeÊnia 2004 r. o zmianie ustawy
o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeƒ
Spo∏ecznych oraz o zmianie ustawy o ubezpiecze-
niu spo∏ecznym rolników (Dz. U. Nr 236, poz. 2355),

22) ustawà z dnia 22 kwietnia 2005 r. o zmianie ustawy
o cudzoziemcach i ustawy o udzielaniu cudzoziem-
com ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 94,
poz. 788),

23) ustawà z dnia 17 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy
o s∏u˝bie cywilnej oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. Nr 132, poz. 1110),

24) ustawà z dnia 1 lipca 2005 r. o zmianie ustawy
o systemie ubezpieczeƒ spo∏ecznych oraz niektó-
rych innych ustaw (Dz. U. Nr 150, poz. 1248),

25) ustawà z dnia 27 lipca 2005 r. o przeprowadzaniu
konkursów na stanowiska kierowników centralnych
urz´dów administracji rzàdowej, prezesów agencji
paƒstwowych oraz prezesów zarzàdów paƒstwo-
wych funduszy celowych (Dz. U. Nr 163, poz. 1362),

26) ustawà z dnia 23 marca 2006 r. o zmianie ustawy
o ubezpieczeniu spo∏ecznym rolników oraz niektó-
rych innych ustaw (Dz. U. Nr 75, poz. 519), 

27) ustawà z dnia 24 sierpnia 2006 r. o paƒstwowym
zasobie kadrowym i wysokich stanowiskach paƒ-
stwowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1217),

28) ustawà z dnia 8 wrzeÊnia 2006 r. o zmianie ustawy
o realizacji prawa do rekompensaty z tytu∏u pozo-
stawienia nieruchomoÊci poza obecnymi granica-
mi Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych in-
nych ustaw (Dz. U. Nr 195, poz. 1437),

29) ustawà z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwo-
ju obszarów wiejskich z udzia∏em Êrodków Euro-
pejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64, poz. 427),

30) ustawà z dnia 15 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy
o rehabilitacji zawodowej i spo∏ecznej oraz zatrud-
nianiu osób niepe∏nosprawnych oraz o zmianie
niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 115, poz. 791)

oraz zmian wynikajàcych z przepisów og∏oszonych
przed dniem 10 marca 2008 r.

2. Podany w za∏àczniku do niniejszego obwieszcze-
nia tekst jednolity ustawy nie obejmuje:

1) art. 92—99, 110—116 i 121 ustawy z dnia 20 grud-
nia 1990 r. o ubezpieczeniu spo∏ecznym rolników
(Dz. U. z 1991 r. Nr 7, poz. 24 i Nr 45, poz. 199), któ-
re stanowià:

„Art. 92. W Kodeksie post´powania cywilnego
w art. 476 w § 4 kropk´ zast´puje si´
przecinkiem i dodaje wyrazy „a tak˝e Pre-
zesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Spo∏ecznego”.

Art. 93. W ustawie z dnia 14 grudnia 1982 r. o za-
opatrzeniu emerytalnym pracowników
i ich rodzin (Dz. U. Nr 40, poz. 267,
z 1984 r. Nr 52, poz. 268 i 270, z 1986 r.
Nr 1, poz. 1, z 1989 r. Nr 35, poz. 190 i 192
oraz z 1990 r. Nr 10, poz. 58 i 60, Nr 36,
poz. 206, Nr 66, poz. 390 i Nr 87, poz. 506)
po art. 13 dodaje si´ art. 131 w brzmieniu: 

„Art. 131. Przy ustalaniu prawa do emery-
tury lub renty do okresów za-
trudnienia, równorz´dnych i za-
liczalnych dolicza si´ przypada-
jàce przed dniem 1 lipca 1977 r.
okresy prowadzenia gospodar-
stwa rolnego lub pracy w gos-
podarstwie rolnym po ukoƒcze-
niu 16 roku ˝ycia.”

Art. 94. W ustawie z dnia 15 listopada 1984 r.
o podatku rolnym (Dz. U. Nr 52, poz. 268,
z 1986 r. Nr 46, poz. 225, z 1988 r. Nr 1,
poz. 1, z 1989 r. Nr 7, poz. 45, Nr 10,
poz. 53, Nr 35, poz. 192 i Nr 74, poz. 443
oraz z 1990 r. Nr 34, poz. 198) wprowadza
si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 1 w ust. 2 po wyrazach „1 ha”
dodaje si´ wyrazy „lub o powierzchni
u˝ytków rolnych przekraczajàcej 1 ha
przeliczeniowy”,

2) w art. 3 dodaje si´ ust. 7 w brzmieniu: 

„7. Je˝eli grunty wchodzàce w sk∏ad
gospodarstwa rolnego lub grunty,
na których jest prowadzony dzia∏
specjalny produkcji rolnej, zosta∏y
wydzier˝awione na podstawie
umowy zawartej stosownie do
przepisów o ubezpieczeniu spo-
∏ecznym rolników, obowiàzek po-
datkowy cià˝y na dzier˝awcy.”

Dziennik Ustaw Nr 50 — 2810 — Poz. 291



Art. 95. W ustawie z dnia 29 kwietnia 1985 r.
o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U.
Nr 22, poz. 98, z 1987 r. Nr 21, poz. 123,
z 1989 r. Nr 34, poz. 178 i Nr 73, poz. 436
oraz z 1990 r. Nr 3, poz. 16, Nr 6, poz. 95
i Nr 34, poz. 198) w art. 20 w ust. 1 skreÊ-
la si´ wyrazy „a tak˝e”, a po wyra-
zach „innych organizacji zawodowych”
dodaje si´ przecinek i wyrazy „a tak˝e
Rada Ubezpieczenia Spo∏ecznego Rolni-
ków.”

Art. 96. W ustawie z dnia 25 listopada 1986 r.
o organizacji i finansowaniu ubezpieczeƒ
spo∏ecznych (Dz. U. z 1989 r. Nr 25,
poz. 137 i Nr 74, poz. 441 oraz z 1990 r.
Nr 36, poz. 206) po art. 6 dodaje si´
art. 6a w brzmieniu: 

„Art. 6a. Do ubezpieczenia spo∏ecznego
rolników stosuje si´ przepisy ni-
niejszej ustawy, je˝eli ustawa
z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubez-
pieczeniu spo∏ecznym rolników
nie stanowi inaczej.”

Art. 97. W ustawie z dnia 20 grudnia 1989 r.
o utworzeniu urz´du Ministra Rolnictwa
i Gospodarki ˚ywnoÊciowej (Dz. U. Nr 73,
poz. 434) w art. 3 w ust. 1 dodaje si´
pkt 11 w brzmieniu: 

„11) ubezpieczenia spo∏ecznego rolni-
ków.”

Art. 98. W ustawie z dnia 29 grudnia 1989 r. o za-
trudnieniu (Dz. U. Nr 75, poz. 446 oraz
z 1990 r. Nr 9, poz. 57 i Nr 56, poz. 323)
wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 2 w ust. 1 w pkt 8 lit. b) otrzymu-
je brzmienie: 

„b) nie podlega z mocy samego prawa
ubezpieczeniu emerytalno-rento-
wemu na podstawie przepisów
o ubezpieczeniu spo∏ecznym rolni-
ków”,

2) po rozdziale 3 dodaje si´ rozdzia∏ 3a
w brzmieniu:

„Rozdzia∏ 3a

Âwiadczenia przys∏ugujàce rolnikom
zwalnianym z pracy 

Art. 20a. Osobom podlegajàcym ubez-
pieczeniu spo∏ecznemu rolni-
ków, które zosta∏y zwolnione
z pracy z przyczyn dotyczà-
cych zak∏adu pracy i nie sà
uprawnione do Êwiadczeƒ dla
bezrobotnych na podstawie
ustawy, przys∏ugujà Êwiad-
czenia na warunkach i w za-
kresie okreÊlonym w niniej-
szym rozdziale.

Art. 20b. Âwiadczenia okreÊlone w
art. 20c przys∏ugujà osobie,
o której mowa w art. 20a, je-
˝eli:

1) w okresie 12 miesi´cy po-
przedzajàcych dzieƒ zg∏o-
szenia wniosku o przyzna-
nie Êwiadczenia pozosta-
wa∏a w stosunku pracy co
najmniej 180 dni i stosu-
nek ten zosta∏ rozwiàzany
z przyczyn dotyczàcych za-
k∏adu pracy, 

2) podatek z gospodarstwa
rolnego lub dzia∏u spe-
cjalnego nie przekracza
kwoty podatku rolnego
z 5 ha przeliczeniowych al-
bo w przeliczeniu na jed-
nego cz∏onka gospodar-
stwa domowego niemajà-
cego sta∏ych pozarolni-
czych êróde∏ dochodu nie
przekracza kwoty podatku
rolnego z 1 ha przelicze-
niowego.

Art. 20c. Âwiadczenia obejmujà:

1) pokrycie sk∏adek na ubez-
pieczenie spo∏eczne rolni-
ków za osob´, z którà roz-
wiàzano stosunek pra-
cy, w okresie pierwszych
czterech kwarta∏ów po
tym rozwiàzaniu, z wy-
∏àczeniem okresu pobie-
rania zasi∏ku szkolenio-
wego,

2) przyuczenie do zawodu lub
przekwalifikowanie w celu
podj´cia zatrudnienia lub
dzia∏alnoÊci gospodarczej
poza gospodarstwem rol-
nym,

3) zasi∏ek szkoleniowy w zwiàz-
ku z tym przyuczeniem lub
przekwalifikowaniem, w wy-
sokoÊci okreÊlonej w art. 18
pkt 1,

4) Êwiadczenia z tytu∏u wy-
padków przy pracy i cho-
rób zawodowych, powsta-
∏ych w zwiàzku z odbywa-
niem tego przyuczenia lub
przekwalifikowania, 

5) jednorazowà po˝yczk´,
o której mowa w art. 13, na
podj´cie pozarolniczej dzia-
∏alnoÊci gospodarczej, nie
wy∏àczajàc dzia∏alnoÊci
wytwórczej lub us∏ugowej
zwiàzanej z rolnictwem.
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Art. 20d. Pokrycie sk∏adek, przewidzia-
ne w art. 20c pkt 1, polega na
przekazaniu z Funduszu Pra-
cy na odpowiednie fundusze
ubezpieczenia spo∏ecznego
rolników, na podstawie decy-
zji kierownika w∏aÊciwego re-
jonowego biura pracy wyda-
nej na wniosek rolnika zobo-
wiàzanego do zap∏acenia
sk∏adki, kwot nale˝noÊci z ty-
tu∏u poszczególnych rat
kwartalnych. Âwiadczenie to
przys∏uguje poczàwszy od
najbli˝szej raty kwartalnej,
której wymagalnoÊç przypa-
da po dniu rozwiàzania sto-
sunku pracy.”

Art. 99. W ustawie z dnia 24 lutego 1990 r. o nie-
których warunkach funkcjonowania ubez-
pieczenia spo∏ecznego rolników indywi-
dualnych i cz∏onków ich rodzin w 1990 r.
(Dz. U. Nr 14, poz. 90) art. 10 skreÊla si´.”

„Art. 110. 1. Do czasu powo∏ania Prezesa Kasy
w trybie okreÊlonym w art. 59 ust. 1
Minister Rolnictwa i Gospodarki ˚yw-
noÊciowej powierza wskazanym oso-
bom pe∏nienie obowiàzków Prezesa
Kasy i jego zast´pców.

2. Do czasu nadania Kasie statutu Mini-
ster Rolnictwa i Gospodarki ˚ywno-
Êciowej, w porozumieniu z Ministrem
Pracy i Polityki Socjalnej, okreÊla
tymczasowe zasady organizacji Kasy.

Art. 111. Pierwsza kadencja Rady Rolników roz-
poczyna si´ dnia 1 maja 1991 r.

Art. 112. 1. Znosi si´ Fundusz Ubezpieczenia
Spo∏ecznego Rolników. Ârodki pie-
ni´˝ne Funduszu przekazuje si´,
w sposób okreÊlony przez Ministrów:
Finansów, Rolnictwa i Gospodarki
˚ywnoÊciowej oraz Pracy i Polityki
Socjalnej, na fundusze tworzone na
podstawie ustawy; przekazane Êrodki
sà dochodami tych funduszy.

2. Do czasu okreÊlenia szczegó∏owych
zasad prowadzenia gospodarki finan-
sowej, w myÊl art. 83, Êwiadczenia
z ubezpieczenia wyp∏aca si´ z Fundu-
szu Ubezpieczenia Spo∏ecznego Rol-
ników.

Art. 113. Zak∏ad przekazuje Kasie Êrodki rzeczo-
we w zakresie niezb´dnym do realizacji
zadaƒ, z uwzgl´dnieniem potrzeb obu
instytucji. Szczegó∏owe zasady i tryb
przekazywania okreÊlajà Ministrowie
Pracy i Polityki Socjalnej oraz Rolnictwa
i Gospodarki ˚ywnoÊciowej.

Art. 114. W∏aÊciwe terenowe organy rzàdowej
administracji ogólnej i organy samorzà-

du terytorialnego sà obowiàzane udzie-
liç, w miar´ swoich mo˝liwoÊci, nie-
zb´dnej pomocy w tworzeniu oddzia-
∏ów regionalnych i placówek tereno-
wych Kasy.

Art. 115. Do czasu utworzenia oddzia∏u regional-
nego Kasy w∏aÊciwy miejscowo oddzia∏
Zak∏adu, z upowa˝nienia Prezesa Kasy,
przyznaje, wyp∏aca i rozlicza Êwiadcze-
nia pieni´˝ne z ubezpieczenia. Przepis
art. 62 ust. 2 stosuje si´ odpowiednio.

Art. 116. 1. Na obszarze nieobj´tym dzia∏aniem
odpowiedniej placówki terenowej
Kasy, do czasu utworzenia takiej pla-
cówki, w∏aÊciwy miejscowo wójt,
z upowa˝nienia Prezesa Kasy: 

1) wydaje decyzje w sprawach okreÊ-
lonych w art. 36 ust. 1 pkt 1 i 2,

2) dokonuje czynnoÊci przewidzianych
dla Kasy, wynikajàcych z art. 37
ust. 1, art. 41, 42 i 45,

3) przyjmuje wnioski o przyznanie
Êwiadczeƒ pieni´˝nych z ubezpie-
czenia oraz stwierdza okolicznoÊci
majàce wp∏yw na ustalenie prawa
do tych Êwiadczeƒ i ich wysokoÊç,

4) rozpatruje wnioski o przyznanie
Êwiadczeƒ rodzinnych i w spra-
wach niebudzàcych wàtpliwoÊci
wyp∏aca te Êwiadczenia, rozlicza-
jàc je z pobranymi sk∏adkami.

2. Zadania okreÊlone w ust. 1 sà zada-
niami zleconymi. Prezes Kasy zapew-
nia odpowiednie Êrodki finansowe na
ich wykonywanie; rozliczenie z tego
tytu∏u nast´puje ∏àcznie z rozlicze-
niem pobranych sk∏adek.”

„Art. 121. Przepis art. 131 ustawy powo∏anej
w art. 93 niniejszej ustawy, w brzmieniu
ustalonym w tym artykule, stosuje si´
do spraw wszcz´tych po wejÊciu w ˝ycie
ustawy. Do spraw wczeÊniejszych sto-
suje si´ zasady dotychczasowe.”;

2) art. 3 ustawy z dnia 11 paêdziernika 1991 r. o zmia-
nie ustawy o ubezpieczeniu spo∏ecznym rolników
(Dz. U. Nr 103, poz. 448), który stanowi: 

„Art. 3. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem art. 1
pkt 4, pkt 8 lit. a) i pkt 14, które wchodzà
w ˝ycie z dniem 1 stycznia 1992 r.”;

3) art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 17 paêdziernika 1991 r.
o rewaloryzacji emerytur i rent, o zasadach ustala-
nia emerytur i rent oraz o zmianie niektórych
ustaw (Dz. U. Nr 104, poz. 450), który stanowi: 

Art. 46. „1. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem og∏o-
szenia, z tym ˝e przepisy art. 22, 24, 34
i 40 wchodzà w ˝ycie z dniem 1 stycznia
1992 r., z uwzgl´dnieniem ust. 2 i 3.”;
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4) art. 67 ustawy z dnia 19 paêdziernika 1991 r. o gos-
podarowaniu nieruchomoÊciami rolnymi Skarbu
Paƒstwa oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U.
Nr 107, poz. 464), który stanowi: 

„Art. 67. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycz-
nia 1992 r., z tym ˝e art. 64 wchodzi w ˝y-
cie z dniem og∏oszenia.”;

5) art. 14 pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o zmia-
nie ustawy — Prawo bud˝etowe oraz niektórych in-
nych ustaw (Dz. U. Nr 21, poz. 85), który stanowi:

Art. 14. „2) art. 7 pkt 1 i 2 wchodzi w ˝ycie z dniem
1 kwietnia 1992 r.”;

6) art. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o zmianie
ustawy o ubezpieczeniu spo∏ecznym rolników
(Dz. U. Nr 58, poz. 280), który stanowi: 

„Art. 2. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem art. 1
pkt 5 lit. b), który wchodzi w ˝ycie po up∏y-
wie 30 dni od dnia og∏oszenia.”;

7) art. 21 ustawy z dnia 29 grudnia 1993 r. o zmianie
ustawy o gospodarowaniu nieruchomoÊciami rol-
nymi Skarbu Paƒstwa oraz o zmianie niektórych
ustaw (Dz. U. z 1994 r. Nr 1, poz. 3), który stanowi: 

„Art. 21. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.”;

8) art. 61 ustawy z dnia 1 grudnia 1994 r. o zasi∏kach
rodzinnych i piel´gnacyjnych (Dz. U. z 1995 r. Nr 4,
poz. 17), który stanowi: 

„Art. 61. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 marca
1995 r., z tym ˝e przepisy art. 13 ust. 3—8
wchodzà w ˝ycie z dniem 1 marca 1996 r.”;

9) art. 2—4 i 6 ustawy z dnia 12 wrzeÊnia 1996 r.
o zmianie ustawy o ubezpieczeniu spo∏ecznym rol-
ników (Dz. U. Nr 124, poz. 585 i Nr 155, poz. 771),
które stanowià:

„Art. 2. (uchylony).a)

Art. 3. W sprawach wymienionych w art. 46 ust. 2
ustawy, o której mowa w art. 1: 

1) orzeczenie wydaje si´ w trybie dotych-
czasowym, je˝eli w tym trybie nastàpi-
∏o skierowanie przez Kas´ na badanie,

2) w okresie roku od dnia wejÊcia w ˝ycie
niniejszej ustawy Kasa mo˝e kierowaç
na badania w trybie dotychczasowym,
je˝eli jest to uzasadnione wzgl´dami
organizacyjnymi.

Art. 4. W ustawie z dnia 18 grudnia 1976 r.
o ubezpieczeniu spo∏ecznym osób prowa-
dzàcych dzia∏alnoÊç gospodarczà oraz ich
rodzin (Dz. U. z 1989 r. Nr 46, poz. 250,
z 1990 r. Nr 36, poz. 206, z 1991 r. Nr 110,
poz. 474, z 1995 r. Nr 4, poz. 17 i z 1996 r.
Nr 100, poz. 461) w art. 2 w ust. 2 wyrazy

„indywidualnych i cz∏onków ich rodzin
podlegajà ubezpieczeniu okreÊlonemu
ustawà” zast´puje si´ wyrazami „podle-
gajà ubezpieczeniu okreÊlonemu w usta-
wie z zastrze˝eniem przypadków okreÊlo-
nych w przepisach o ubezpieczeniu spo-
∏ecznym rolników”.”

„Art. 6. Ustawa wchodzi w ˝ycie pierwszego dnia
kwarta∏u rozpoczynajàcego si´ po up∏ywie
7 dni od dnia og∏oszenia.”;

10) art. 172 ustawy z dnia 6 lutego 1997 r. o powszech-
nym ubezpieczeniu zdrowotnym (Dz. U. Nr 28,
poz. 153), który stanowi: 

„Art. 172. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycz-
nia 1999 r., z wyjàtkiem art. 167 i 168,
które wchodzà w ˝ycie z dniem og∏osze-
nia.”;

11) art. 15 ustawy z dnia 18 lipca 1998 r. o zmianie
ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowot-
nym oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U.
Nr 117, poz. 756), który stanowi:

„Art. 15. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycz-
nia 1999 r., z wyjàtkiem nast´pujàcych
przepisów ustawy wymienionej w art. 1:

1) art. 18, art. 21 ust. 3, art. 26 ust. 6,
art. 54, 54a, 56, 166, 167, 167a, 168a,
art. 169, 169a, 169b i 169c, które wcho-
dzà w ˝ycie z dniem og∏oszenia,

2) art. 55a, który wchodzi w ˝ycie z dniem
1 lipca 1999 r.,

3) art. 4a, który wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2002 r.”;

12) art. 150 ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie
niektórych ustaw okreÊlajàcych kompetencje or-
ganów administracji publicznej — w zwiàzku z re-
formà ustrojowà paƒstwa (Dz. U. Nr 106, poz. 668),
który stanowi:

„Art. 150. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycz-
nia 1999 r., z wyjàtkiem art. 26, art. 128
pkt 2, art. 139 pkt 1 i 10, art. 145 ust. 2 i 4,
art. 146 ust. 2 i 4 oraz art. 147 ust. 2 i 3,
które wchodzà w ˝ycie z dniem og∏osze-
nia, i art. 34 pkt 1, art. 36 pkt 23, art. 48
pkt 1 i 3, art. 84, art. 97 pkt 1—3, 5—10
i 12—36 oraz art. 139 pkt 9 lit. a), które
wchodzà w ˝ycie z dniem 1 stycznia
2000 r.”;

13) art. 86 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o Êwiad-
czeniach pieni´˝nych z ubezpieczenia spo∏ecznego
w razie choroby i macierzyƒstwa (Dz. U. Nr 60,
poz. 636), który stanowi:

„Art. 86. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 wrzeÊ-
nia 1999 r., z tym ˝e:

1) art. 54, 56, 59, 79 i 83 wchodzà w ˝ycie
po up∏ywie 14 dni od dnia og∏oszenia,

2) art. 80 wchodzi w ˝ycie z dniem 1 listo-
pada 1999 r.”;
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a) Przez art. 2 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o zmianie usta-

wy o ubezpieczeniu spo∏ecznym rolników oraz o zmianie
niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 91, poz. 873), która we-
sz∏a w ˝ycie z dniem 2 maja 2004 r.



14) art. 17 ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o przezna-
czeniu gruntów rolnych do zalesienia (Dz. U.
Nr 73, poz. 764), który stanowi:

„Art. 17. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycz-
nia 2002 r.”;

15) art. 102 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpo-
Êrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta
miasta (Dz. U. Nr 113, poz. 984), który stanowi:

„Art. 102. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia, z tym ˝e
przepisy art. 28—81, art. 82 pkt 1 i 6 oraz
art. 83—99 wchodzà w ˝ycie w dniu wy-
borów do organów stanowiàcych jed-
nostek samorzàdu terytorialnego prze-
prowadzonych w zwiàzku z zakoƒcze-
niem kadencji tych organów wybranych
w dniu 11 paêdziernika 1998 r.”;

16) art. 224 ustawy z dnia 23 stycznia 2003 r. o po-
wszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Fundu-
szu Zdrowia (Dz. U. Nr 45, poz. 391), który stanowi:

„Art. 224. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem:

1) art. 200, 201 i 211, które wchodzà
w ˝ycie z dniem og∏oszenia;

2) art. 136 ust. 3, który wchodzi w ˝ycie
z dniem 1 stycznia 2004 r.”;

17) art. 72 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o Êwiad-
czeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255 oraz
z 2005 r. Nr 86, poz. 732), który stanowi:

„Art. 72. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 maja
2004 r., z wyjàtkiem:

1) art. 36 i 40, które wchodzà w ˝ycie
z dniem 31 grudnia 2003 r.;

2) art. 6 ust. 2, który wchodzi w ˝ycie
z dniem 1 wrzeÊnia 2006 r.”;

18) art. 16 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o wspie-
raniu rozwoju obszarów wiejskich ze Êrodków po-
chodzàcych z Sekcji Gwarancji Europejskiego Fun-
duszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (Dz. U. Nr 229,
poz. 2273 oraz z 2004 r. Nr 42, poz. 386), który sta-
nowi:

„Art. 16. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem uzyska-
nia przez Rzeczpospolità Polskà cz∏onko-
stwa w Unii Europejskiej, z wyjàtkiem:

1) art. 2—4, art. 13, art. 14 ust. 2 i 3 oraz
art. 15, które wchodzà w ˝ycie po up∏y-
wie 14 dni od dnia og∏oszenia;

2) art. 1 ust. 2, art. 5 ust. 6, art. 7 ust. 8
i art. 14a ust. 2, które wchodzà w ˝ycie
z dniem 15 marca 2004 r.”;

19) art. 5—16 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o zmia-
nie ustawy o ubezpieczeniu spo∏ecznym rolników
oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U.
Nr 91, poz. 873 oraz z 2005 r. Nr 150, poz. 1248),
które stanowià:

„Art. 5. 1. Rolnik lub domownik, prowadzàcy poza-
rolniczà dzia∏alnoÊç gospodarczà lub
wspó∏pracujàcy przy prowadzeniu tej
dzia∏alnoÊci, podlegajàcy ubezpieczeniu
spo∏ecznemu rolników w dniu wejÊcia
w ˝ycie ustawy, jest zobowiàzany, w ter-
minie do dnia 30 wrzeÊnia 2004 r. udo-
kumentowaç Kasie Rolniczego Ubezpie-
czenia Spo∏ecznego, w jakiej formie jest
opodatkowana prowadzona przez niego
pozarolnicza dzia∏alnoÊç gospodarcza
lub dzia∏alnoÊç, przy której jest osobà
wspó∏pracujàcà, a w przypadku prowa-
dzenia dzia∏alnoÊci w 2003 r., udoku-
mentowaç tak˝e wysokoÊç nale˝nego
podatku za ten rok.

2. Rolnik lub domownik zostaje wy∏àczony
z ubezpieczenia z koƒcem trzeciego
kwarta∏u 2004 r., je˝eli z dokumentu, wy-
mienionego w ust. 1 wynika, ˝e prowa-
dzona przez niego pozarolnicza dzia∏al-
noÊç gospodarcza lub dzia∏alnoÊç, przy
której prowadzeniu jest osobà wspó∏-
pracujàcà, jest opodatkowana na zasa-
dach innych, ni˝ okreÊlone w przepisach
o zrycza∏towanym podatku dochodo-
wym lub nale˝ny za ubieg∏y rok podatek
przekroczy∏ kwot´ 2 528 z∏.

3. Niedostarczenie dokumentów, wymie-
nionych w ust. 1, powoduje ustanie
ubezpieczenia z koƒcem trzeciego kwar-
ta∏u 2004 r.

Art. 5a. 1. Rolnikowi lub domownikowi, prowa-
dzàcym pozarolniczà dzia∏alnoÊç gos-
podarczà lub wspó∏pracujàcym przy
prowadzeniu tej dzia∏alnoÊci, którzy na
podstawie art. 5 ust. 2 zostali wy∏àcze-
ni z ubezpieczenia z dniem 1 paêdzier-
nika 2004 r., z uwagi na form´ opodat-
kowania pozarolniczej dzia∏alnoÊci gos-
podarczej, przywraca si´ prawo do
podlegania temu ubezpieczeniu, je˝eli
nale˝ny podatek dochodowy od poza-
rolniczej dzia∏alnoÊci gospodarczej za
2004 r. nie przekroczy∏ kwoty 2 528 z∏.

2. Rolnikowi lub domownikowi, prowa-
dzàcym pozarolniczà dzia∏alnoÊç gos-
podarczà lub wspó∏pracujàcym przy
prowadzeniu tej dzia∏alnoÊci, o których
mowa w art. 1 pkt 3, przywraca si´ pra-
wo do podlegania temu ubezpiecze-
niu, je˝eli ustanie ubezpieczenia spo-
wodowane by∏o formà opodatkowania
pozarolniczej dzia∏alnoÊci gospodar-
czej, a kwota nale˝nego podatku od tej
dzia∏alnoÊci za 2004 r. nie przekracza
kwoty 2 528 z∏.

3. Rolnikowi lub domownikowi, o którym
mowa w ust. 1 i 2, prawo do podlega-
nia ubezpieczeniu przywraca si´ na
wniosek z∏o˝ony do dnia 31 grudnia
2005 r.
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4. Rolnika lub domownika spe∏niajàcego
warunki okreÊlone w ust. 1—3 obejmu-
je si´ ubezpieczeniem z pierwszym
dniem kwarta∏u nast´pujàcego po
kwartale, w którym z∏o˝ony zosta∏
wniosek o przywrócenie do ubezpie-
czenia.

5. WysokoÊç nale˝nego podatku, o któ-
rym mowa w ust. 1 i 2, rolnik lub do-
mownik obowiàzany jest udokumento-
waç zaÊwiadczeniem w∏aÊciwego na-
czelnika urz´du skarbowego.

Art. 6. 1. Osoba, podlegajàca w dniu wejÊcia
w ˝ycie ustawy ubezpieczeniu z tytu∏u
prowadzenia dzia∏ów specjalnych pro-
dukcji rolnej, podlega temu ubezpiecze-
niu na dotychczasowych zasadach, je-
˝eli rodzaj i rozmiar prowadzonej pro-
dukcji wskazuje, ˝e jest to dzia∏ specjal-
ny w rozumieniu ustawy, o której mowa
w art. 1, w brzmieniu nadanym niniej-
szà ustawà.

2. Osoba, o której mowa w ust. 1, jest zobo-
wiàzana, w terminie do dnia 30 wrzeÊ-
nia 2004 r., dostarczyç Kasie Rolnicze-
go Ubezpieczenia Spo∏ecznego za-
Êwiadczenie organu podatkowego o ro-
dzajach i rozmiarach prowadzonej pro-
dukcji.

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

4. Niedostarczenie zaÊwiadczenia w termi-
nie okreÊlonym 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 niniejszà ustawà i powoduje
ustanie ubezpieczenia z dniem 30 wrzeÊ-
nia 2004 r.

Art. 7. Osoby majàce ustalone prawo do renty in-
walidzkiej rolniczej, na podstawie przepi-
sów dotychczasowych, uwa˝a si´ za oso-
by majàce ustalone prawo do renty rolni-
czej z tytu∏u niezdolnoÊci do pracy.

Art. 8. 1. Osobom pobierajàcym renty inwalidz-
kie z ubezpieczenia spo∏ecznego rol-
ników indywidualnych i cz∏onków ich
rodzin, które osiàgn´∏y wiek 60 lat 
dla kobiet i 65 lat dla m´˝czyzn, przy-
znaje si´ z urz´du emerytur´ z ubezpie-
czenia spo∏ecznego rolników indywi-
dualnych i cz∏onków ich rodzin w wy-
sokoÊci dotychczas pobieranej renty
inwalidzkiej.

2. Osobom pobierajàcym renty inwalidz-
kie rolnicze przyznane na podstawie
ustawy wymienionej w art. 1 niniejszej
ustawy, które do dnia wejÊcia w ˝ycie
niniejszej ustawy osiàgn´∏y wiek 60 lat
dla kobiet i 65 lat dla m´˝czyzn, przyzna-
je si´ z urz´du emerytur´ rolniczà w wy-
sokoÊci nie ni˝szej od dotychczas po-
bieranej renty inwalidzkiej, je˝eli osoba
ta spe∏nia warunki okreÊlone w art. 19
ust. 1 pkt 2 ustawy wymienionej w art. 1
niniejszej ustawy.

3. Osobom, o których mowa w ust. 1, któ-
re osiàgn´∏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 nastàpi w ciàgu 6 miesi´cy
od dnia wejÊcia w ˝ycie niniejszej usta-
wy.

Art. 9. Ilekroç przepisy odr´bne uzale˝niajà pra-
wo do Êwiadczeƒ od sta∏ej lub d∏ugotrwa-
∏ej niezdolnoÊci do pracy w gospodar-
stwie rolnym, nale˝y przez to rozumieç
ca∏kowità niezdolnoÊç do pracy w gospo-
darstwie rolnym.

Art. 10. W sprawach o przyznanie:

1) jednorazowego odszkodowania z tytu∏u
wypadku przy pracy rolniczej zaistnia∏e-
go przed dniem wejÊcia w ˝ycie niniej-
szej ustawy,

2) emerytury rolniczej

— wszcz´tych, a niezakoƒczonych wyda-
niem decyzji przed dniem wejÊcia w ˝ycie
niniejszej ustawy, stosuje si´ przepisy do-
tychczasowe.

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

Art. 12. Dotychczasowy statut funduszu sk∏adko-
wego zachowuje moc do czasu wydania
statutu funduszu sk∏adkowego na podsta-
wie art. 76a ust. 3 ustawy, o której mowa
w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszà
ustawà.

Art. 13. Kadencja dotychczasowej Rady Ubezpie-
czenia Spo∏ecznego Rolników powo∏anej
na podstawie art. 67 ust. 3 ustawy wymie-
nionej w art. 1 niniejszej ustawy ustaje
z dniem 31 grudnia 2004 r.

Art. 14. Dotychczasowe przepisy wykonawcze,
wydane na podstawie:

1) art. 13 ust. 3 ustawy wymienionej w art. 1
niniejszej ustawy, zachowujà moc do cza-
su wydania nowych przepisów wyko-
nawczych na podstawie art. 13 ust. 4
w brzmieniu nadanym niniejszà ustawà;
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2) art. 14 ust. 3 ustawy wymienionej w art. 1
niniejszej ustawy, zachowujà moc do cza-
su wydania nowych przepisów wyko-
nawczych na podstawie art. 14 ust. 8
w brzmieniu nadanym niniejszà ustawà;

3) art. 45 ust. 5 ustawy wymienionej w art. 1
niniejszej ustawy, zachowujà moc do cza-
su wydania nowych przepisów wyko-
nawczych na podstawie art. 45 ust. 5
w brzmieniu nadanym niniejszà ustawà,
nie d∏u˝ej jednak ni˝ przez okres 12 mie-
si´cy od dnia wejÊcia w ˝ycie niniejszej
ustawy;

4) art. 61 ust. 2 ustawy wymienionej w art. 1
niniejszej ustawy, zachowujà moc do cza-
su wydania nowych przepisów wyko-
nawczych na podstawie art. 61 ust. 2
w brzmieniu nadanym niniejszà ustawà,
nie d∏u˝ej jednak ni˝ przez okres 12 mie-
si´cy od dnia wejÊcia w ˝ycie niniejszej
ustawy;

5) art. 68 ust. 5 ustawy wymienionej w art. 1
niniejszej ustawy, zachowujà moc do cza-
su wydania nowych przepisów wyko-
nawczych 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 nada-
nym niniejszà ustawà stosuje si´ od dnia
uzyskania przez Rzeczpospolità 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.”;

20) art. 331 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o fundu-
szach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546),
który stanowi:

„Art. 331. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 lipca
2004 r., z wyjàtkiem przepisów art. 32
ust. 2, art. 33, art. 34, art. 54 ust. 5, art. 61
ust. 2 i 3, art. 71 pkt 2, art. 89 ust. 6 i 7,
art. 226 ust. 1 pkt 6, art. 228 ust. 7,
art. 236 ust. 2 oraz dzia∏u XII, które
wchodzà w ˝ycie z dniem og∏oszenia.”;

21) art. 3 ustawy z dnia 10 wrzeÊnia 2004 r. o zmianie
ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubez-
pieczeƒ Spo∏ecznych oraz o zmianie ustawy o ubez-
pieczeniu spo∏ecznym rolników (Dz. U. Nr 236,
poz. 2355), który stanowi:

„Art. 3. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia.”;

22) art. 25 ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o zmianie
ustawy o cudzoziemcach i ustawy o udzielaniu 
cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. Nr 94, poz. 788), który stanowi:

„Art. 25. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 paê-
dziernika 2005 r., z wyjàtkiem:

1) art. 1 pkt 1—3, 8, 12, 15—17, 39, 42, 45
lit. a, 48 lit. a i c, 55, 58 i 59, art. 2 pkt 2,
3, 5, 7—12, 17—20 i 28—30, art. 13 
oraz art. 14 i 15 w zakresie dotyczàcym
cudzoziemców posiadajàcych zgod´
na pobyt tolerowany w Rzeczypospoli-
tej Polskiej, art. 17 pkt 1 lit. a tiret
pierwsze i pkt 4 w zakresie dotyczàcym
cudzoziemców ubiegajàcych si´ o na-
danie statusu uchodêcy, którym po
up∏ywie roku od dnia z∏o˝enia wniosku
o nadanie statusu uchodêcy nie zosta∏a
wydana decyzja w pierwszej instancji
i przyczyna przed∏u˝enia post´powania
nie le˝y po stronie cudzoziemca, art. 17
pkt 1 lit. a tiret drugie i lit. b oraz pkt 2
w zakresie dotyczàcym cudzoziemców
posiadajàcych zgod´ na pobyt tolero-
wany w Rzeczypospolitej Polskiej lub
korzystajàcych z ochrony czasowej
w Rzeczypospolitej Polskiej, które
wchodzà w ˝ycie po up∏ywie 14 dni od
dnia og∏oszenia;

2) art. 14 i 16 w zakresie dotyczàcym
cudzoziemców posiadajàcych zezwo-
lenie na pobyt rezydenta d∏ugotermi-
nowego Wspólnot Europejskich lub
zezwolenie na zamieszkanie na czas
oznaczony udzielone w zwiàzku z oko-
licznoÊcià, o której mowa w art. 53
ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 13 czerwca
2003 r. o cudzoziemcach, które wcho-
dzà w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2006 r.”;

23) art. 21 ustawy z dnia 17 czerwca 2005 r. o zmianie
ustawy o s∏u˝bie cywilnej oraz niektórych innych
ustaw (Dz. U. Nr 132, poz. 1110), który stanowi:

„Art. 21. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
30 dni od dnia og∏oszenia.”;

24) art. 5 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o zmianie usta-
wy o systemie ubezpieczeƒ spo∏ecznych oraz nie-
których innych ustaw (Dz. U. Nr 150, poz. 1248),
który stanowi:

„Art. 5. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia.”;

25) art. 48 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. o przeprowa-
dzaniu konkursów na stanowiska kierowników
centralnych urz´dów administracji rzàdowej, pre-
zesów agencji paƒstwowych oraz prezesów zarzà-
dów paƒstwowych funduszy celowych (Dz. U.
Nr 163, poz. 1362), który stanowi:

„Art. 48. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 wrzeÊ-
nia 2005 r.”;

26) art. 4 ustawy z dnia 23 marca 2006 r. o zmianie
ustawy o ubezpieczeniu spo∏ecznym rolników oraz
niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 75, poz. 519),
który stanowi:

„Art. 4. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia.”;
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27) art. 89 ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r. o paƒstwo-
wym zasobie kadrowym i wysokich stanowiskach
paƒstwowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1217), który sta-
nowi:
„Art. 89. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie

30 dni od dnia og∏oszenia.”;

28) art. 4 ustawy z dnia 8 wrzeÊnia 2006 r. o zmianie
ustawy o realizacji prawa do rekompensaty z tytu∏u
pozostawienia nieruchomoÊci poza obecnymi grani-
cami Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych in-
nych ustaw (Dz. U. Nr 195, poz. 1437), który stanowi:
„Art. 4. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni

od dnia og∏oszenia.”;

29) art. 50 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu
rozwoju obszarów wiejskich z udzia∏em Êrodków
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwo-
ju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64, poz. 427),
który stanowi:
„Art. 50. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem og∏o-

szenia.”;

30) art. 21 ustawy z dnia 15 czerwca 2007 r. o zmianie
ustawy o rehabilitacji zawodowej i spo∏ecznej oraz
zatrudnianiu osób niepe∏nosprawnych oraz
o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 115,
poz. 791), który stanowi:

„Art. 21. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏y-
wie 30 dni od dnia og∏oszenia, z wyjàt-
kiem:

1) art. 1 pkt 5 i art. 13, które wchodzà
w ˝ycie z dniem og∏oszenia, z mocà od
dnia 1 stycznia 2007 r.;

2) art. 1 pkt 14, 15, 17 lit. a i pkt 34 oraz
art. 5, 11 i 12, które wchodzà w ˝ycie
z dniem 1 stycznia 2008 r.;

3) art. 8, który wchodzi w ˝ycie z dniem
30 czerwca 2007 r.”.

Marsza∏ek Sejmu: B. Komorowski

Dziennik Ustaw Nr 50 — 2817 — Poz. 291

Za∏àcznik do obwieszczenia Marsza∏ka Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 marca 2008 r.
(poz. 291)

USTAWA

z dnia 20 grudnia 1990 r.

o ubezpieczeniu spo∏ecznym rolników

Rozdzia∏ 1

Przepisy ogólne

Art. 1. 1.1) Ubezpieczenie spo∏eczne rolników, zwa-
ne dalej „ubezpieczeniem”, obejmuje, na zasadach
okreÊlonych w ustawie, rolników i pracujàcych z nimi
domowników, którzy:

1) posiadajà obywatelstwo polskie lub

2)2) przebywajà na terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej na podstawie wizy, zezwolenia na zamieszka-
nie na czas oznaczony, zezwolenia na osiedlenie
si´, zezwolenia na pobyt rezydenta d∏ugotermino-

wego Wspólnot Europejskich, zgody na pobyt to-
lerowany lub w zwiàzku z uzyskaniem w Rzeczy-
pospolitej Polskiej statusu uchodêcy, lub

3)3) sà obywatelami paƒstw cz∏onkowskich Unii Euro-
pejskiej.

1a.4) Ubezpieczenie obejmuje obywateli, o których
mowa w ust. 1 pkt 3, je˝eli przepisy Unii Europejskiej
dotyczàce stosowania systemów zabezpieczenia spo-
∏ecznego nie stanowià inaczej.

2. W ubezpieczeniu wyodr´bnia si´:

1) ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macie-
rzyƒskie;

2) ubezpieczenie emerytalno-rentowe.

Art. 2. 1. Ubezpieczenie realizuje Kasa Rolniczego
Ubezpieczenia Spo∏ecznego, zwana dalej „Kasà”.

———————
1) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 1 lit. a ustawy

z dnia 2 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o ubezpiecze-
niu spo∏ecznym rolników oraz o zmianie niektórych in-
nych ustaw (Dz. U. Nr 91, poz. 873), która wesz∏a w ˝ycie
z dniem 2 maja 2004 r.

2) W brzmieniu ustalonym przez art. 7 ustawy z dnia
22 kwietnia 2005 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach
i ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych
ustaw (Dz. U. Nr 94, poz. 788), która wesz∏a w ˝ycie
z dniem 1 paêdziernika 2005 r.

———————
3) Stosuje si´ od dnia 1 maja 2004 r., zgodnie z art. 15 usta-

wy, o której mowa w odnoÊniku 1.
4) Dodany przez art. 1 pkt 1 lit. b ustawy, o której mowa

w odnoÊniku 1; stosuje si´ od dnia 1 maja 2004 r.



2.5) Prezes Kasy jest centralnym organem admini-
stracji rzàdowej, podleg∏ym ministrowi w∏aÊciwemu
do spraw rozwoju wsi6).

3. Interesy ogó∏u ubezpieczonych i Êwiadczenio-
biorców, dotyczàce ubezpieczenia i dzia∏alnoÊci Kasy,
reprezentuje Rada Ubezpieczenia Spo∏ecznego Rolni-
ków, zwana dalej „Radà Rolników”.

4. W realizacji ubezpieczenia uczestniczà tak˝e,
w zakresie okreÊlonym w ustawie i w odr´bnych prze-
pisach, organy Zak∏adu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych,
zwanego dalej „Zak∏adem”, oraz inne podmioty.

Art. 3. 1. Ubezpieczeniu podlega si´ z mocy usta-
wy albo na wniosek.

2. Je˝eli ustawa przewiduje obj´cie ubezpiecze-
niem na wniosek, z wnioskiem o obj´cie ubezpiecze-
niem mo˝e wystàpiç zainteresowana osoba lub rolnik,
na którego rachunek ta osoba pracuje.

3. Osoba podlegajàca ubezpieczeniu na wniosek
mo˝e w ka˝dym czasie odstàpiç od ubezpieczenia,
sk∏adajàc oÊwiadczenie w tej sprawie.

4. Równoznaczne z odstàpieniem od ubezpiecze-
nia na wniosek jest nieop∏acenie w terminie sk∏adki,
chyba ˝e rolnik obowiàzany do jej op∏acenia, przed
up∏ywem terminu p∏atnoÊci, wystàpi∏ o jego odrocze-
nie albo nieop∏acenie sk∏adki w terminie by∏o skut-
kiem si∏y wy˝szej.

Art. 3a. 1. Ubezpieczenie ustaje z koƒcem kwarta-
∏u, w którym usta∏y okolicznoÊci uzasadniajàce podle-
ganie ubezpieczeniu, z zastrze˝eniem ust. 3.

2. Ubezpieczenie na wniosek ustaje tak˝e:

1) z koƒcem kwarta∏u wskazanego w oÊwiadczeniu
ubezpieczonego, a je˝eli w oÊwiadczeniu tym nie
ma takiego wskazania — z koƒcem kwarta∏u,
w którym oÊwiadczenie to zosta∏o z∏o˝one Kasie,
albo

2) z koƒcem kwarta∏u poprzedzajàcego kwarta∏,
w którym nastàpi∏o odstàpienie od ubezpieczenia
w myÊl art. 3 ust. 4.

3. Je˝eli wraz z ustaniem okolicznoÊci uzasadniajà-
cych podleganie ubezpieczeniu z mocy ustawy nast´-
pujà okolicznoÊci uzasadniajàce obj´cie ubezpiecze-
niem na wniosek, ubezpieczenie istniejàce z mocy
ustawy ustaje z koƒcem kwarta∏u, w którym ubezpie-
czonemu dor´czono decyzj´ stwierdzajàcà ustanie
ubezpieczenia z mocy ustawy.

4. Je˝eli z∏o˝ony zosta∏ wniosek o rent´ lub emery-
tur´, obowiàzek ubezpieczenia ustaje z koƒcem kwar-
ta∏u, w którym wydana zosta∏a decyzja o przyznaniu
Êwiadczenia, jednak nie wczeÊniej ni˝ z koƒcem kwar-
ta∏u, w którym ubezpieczony naby∏ to prawo.

Art. 4. 1. Sk∏adki na ubezpieczenie za ka˝dego
ubezpieczonego op∏aca rolnik. Je˝eli dzia∏alnoÊç rolni-
cza jest prowadzona na rachunek kilku osób, obowià-
zek op∏acenia sk∏adki cià˝y na nich solidarnie.

2. Obowiàzek op∏acenia sk∏adki powstaje z pierw-
szym dniem kwarta∏u, w którym powsta∏o ubezpiecze-
nie, a ustaje z ostatnim dniem kwarta∏u, w którym
usta∏o ubezpieczenie.

Art. 5. Przepisy ustawy dotyczàce ubezpieczenia
rolnika i Êwiadczeƒ przys∏ugujàcych rolnikowi stosuje
si´ tak˝e do ma∏˝onka rolnika, chyba ˝e ten ma∏˝onek
nie pracuje w gospodarstwie rolnika ani w gospodar-
stwie domowym bezpoÊrednio zwiàzanym z tym gos-
podarstwem rolnym.

Art. 5a.7) 1. Rolnik lub domownik, który podlegajàc
ubezpieczeniu w pe∏nym zakresie z mocy ustawy nie-
przerwanie przez co najmniej 3 lata, rozpocznie pro-
wadzenie pozarolniczej dzia∏alnoÊci gospodarczej lub
rozpocznie wspó∏prac´ przy prowadzeniu tej dzia∏al-
noÊci, podlega nadal temu ubezpieczeniu w okresie
prowadzenia pozarolniczej dzia∏alnoÊci gospodarczej
lub wspó∏pracy przy prowadzeniu tej dzia∏alnoÊci, je-
˝eli spe∏nia jednoczeÊnie nast´pujàce warunki:

1) z∏o˝y w Kasie oÊwiadczenie o kontynuowaniu tego
ubezpieczenia w terminie 14 dni od dnia rozpocz´-
cia wykonywania pozarolniczej dzia∏alnoÊci gos-
podarczej lub wspó∏pracy przy tej dzia∏alnoÊci;

2) jednoczeÊnie nadal prowadzi dzia∏alnoÊç rolniczà
lub stale pracuje w gospodarstwie rolnym, obej-
mujàcym obszar u˝ytków rolnych powy˝ej 1 ha
przeliczeniowego, lub w dziale specjalnym;

3) nie jest pracownikiem i nie pozostaje w stosunku
s∏u˝bowym;

4) nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty
albo do Êwiadczeƒ z ubezpieczeƒ spo∏ecznych;

5) kwota nale˝nego podatku dochodowego za po-
przedni rok podatkowy od przychodów z pozarol-
niczej dzia∏alnoÊci gospodarczej nie przekracza
kwoty 2 528 z∏.

2. Za rozpocz´cie prowadzenia pozarolniczej dzia-
∏alnoÊci gospodarczej uznaje si´ tak˝e:

1) wznowienie wykonywania pozarolniczej dzia∏al-
noÊci gospodarczej, której prowadzenie okresowo
zawieszono;
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———————
5) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 2 ustawy, o której

mowa w odnoÊniku 1.
6) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia

23 marca 2006 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu spo-
∏ecznym rolników oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.
Nr 75, poz. 519), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 19 maja
2006 r.

———————
7) W brzmieniu ustalonym przez art. 2 ustawy z dnia 1 lipca

2005 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeƒ spo∏ecz-
nych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 150,
poz. 1248), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 24 sierpnia
2005 r.



2) zmian´ rodzaju lub przedmiotu wykonywanej dzia-
∏alnoÊci wed∏ug Polskiej Klasyfikacji Dzia∏alnoÊci
(PKD).

3. Kwot´ nale˝nego podatku dochodowego od
przychodów z pozarolniczej dzia∏alnoÊci gospodarczej
za poprzedni rok podatkowy rolnik lub domownik
obowiàzany jest udokumentowaç zaÊwiadczeniem
w∏aÊciwego naczelnika urz´du skarbowego i z∏o˝yç
w Kasie wraz z oÊwiadczeniem, o którym mowa
w ust. 1 pkt 1, chyba ˝e ten rolnik lub domownik nie
prowadzi∏ pozarolniczej dzia∏alnoÊci gospodarczej
w poprzednim roku podatkowym.

4. ZaÊwiadczenie w∏aÊciwego urz´du skarbowego,
o którym mowa w ust. 3, rolnik lub domownik prowa-
dzàcy pozarolniczà dzia∏alnoÊç gospodarczà lub
wspó∏pracujàcy przy prowadzeniu tej dzia∏alnoÊci,
podlegajàcy ubezpieczeniu, obowiàzany jest tak˝e z∏o-
˝yç Kasie do dnia 31 maja ka˝dego roku podatkowego.

5. Niezachowanie terminu z∏o˝enia oÊwiadczenia,
o którym mowa w ust. 1 pkt 1, jest równoznaczne
z ustaniem ubezpieczenia z koƒcem kwarta∏u, w któ-
rym rolnik lub domownik rozpoczà∏ wykonywanie 
pozarolniczej dzia∏alnoÊci gospodarczej lub wspó∏pra-
c´ przy prowadzeniu tej dzia∏alnoÊci.

6. Niezachowanie terminu z∏o˝enia zaÊwiadczenia,
o którym mowa w ust. 4, jest równoznaczne z usta-
niem ubezpieczenia z koƒcem kwarta∏u, w którym rol-
nik lub domownik obowiàzany by∏ z∏o˝yç zaÊwiadcze-
nie w Kasie, chyba ˝e ten rolnik lub domownik zaprze-
sta∏ prowadzenia pozarolniczej dzia∏alnoÊci gospodar-
czej w sposób trwa∏y lub okresowy przed up∏ywem te-
go kwarta∏u.

7. Terminy okreÊlone w ust. 1 pkt 1 i ust. 4 mogà
zostaç przywrócone na wniosek zainteresowanego
rolnika lub domownika, je˝eli ten rolnik lub domownik
udowodni, ˝e niezachowanie terminu nastàpi∏o wsku-
tek zdarzeƒ losowych.

8. Kwota podatku, o której mowa w ust. 1 pkt 5,
zwana dalej „rocznà kwotà granicznà”, podlega co-
rocznej waloryzacji wskaênikiem cen towarów i us∏ug
konsumpcyjnych ogó∏em, okreÊlonym w ustawie bu-
d˝etowej za rok, którego kwota dotyczy, ustawie o pro-
wizorium bud˝etowym lub ich projektach, je˝eli odpo-
wiednie ustawy nie zosta∏y uchwalone.

9. Minister w∏aÊciwy do spraw rozwoju wsi6) og∏a-
sza w Dzienniku Urz´dowym Rzeczypospolitej Polskiej
„Monitor Polski”, w drodze obwieszczenia, rocznà
kwot´ granicznà, o której mowa w ust. 8.

10. Za pozarolniczà dzia∏alnoÊç gospodarczà uwa-
˝a si´ pozarolniczà dzia∏alnoÊç gospodarczà prowa-
dzonà na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez
osoby fizyczne na podstawie przepisów o swobodzie
dzia∏alnoÊci gospodarczej, z wy∏àczeniem wspólników
spó∏ek prawa handlowego oraz osób prowadzàcych
dzia∏alnoÊç w zakresie wolnego zawodu:

1) w rozumieniu przepisów o zrycza∏towanym podat-
ku dochodowym od niektórych przychodów osià-
ganych przez osoby fizyczne;

2) z której przychody sà przychodami z dzia∏alnoÊci
gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku
dochodowym od osób fizycznych.

11. Za wspó∏pracujàcego przy prowadzeniu poza-
rolniczej dzia∏alnoÊci gospodarczej uwa˝a si´ rolnika
lub domownika, który w stosunku do prowadzàcego
t´ dzia∏alnoÊç spe∏nia kryteria osoby wspó∏pracujàcej,
okreÊlone w przepisach o systemie ubezpieczeƒ spo-
∏ecznych.

Art. 6. Ilekroç w ustawie jest mowa o:

1)8) rolniku — rozumie si´ pe∏noletnià osob´ fizycznà,
zamieszkujàcà i prowadzàcà na terytorium Rzeczy-
pospolitej Polskiej, osobiÊcie i na w∏asny rachu-
nek, dzia∏alnoÊç rolniczà w pozostajàcym w jej po-
siadaniu gospodarstwie rolnym, w tym równie˝
w ramach grupy producentów rolnych, a tak˝e
osob´, która przeznaczy∏a grunty prowadzonego
przez siebie gospodarstwa rolnego do zalesienia;

2) domowniku — rozumie si´ osob´ bliskà rolnikowi,
która:

a) ukoƒczy∏a 16 lat,

b) pozostaje z rolnikiem we wspólnym gospodar-
stwie domowym lub zamieszkuje na terenie je-
go gospodarstwa rolnego albo w bliskim sà-
siedztwie,

c) stale pracuje w tym gospodarstwie rolnym i nie
jest zwiàzana z rolnikiem stosunkiem pracy;

3)9) dzia∏alnoÊci rolniczej — rozumie si´ dzia∏alnoÊç
w zakresie produkcji roÊlinnej lub zwierz´cej,
w tym ogrodniczej, sadowniczej, pszczelarskiej
i rybnej;

4) gospodarstwie rolnym — rozumie si´ ka˝de gos-
podarstwo s∏u˝àce prowadzeniu dzia∏alnoÊci rol-
niczej;

5)10) dziale specjalnym — rozumie si´ dzia∏ specjalny
produkcji rolnej, o którym mowa w za∏àczniku do
ustawy;

6)11) przepisach emerytalnych — rozumie si´ przepi-
sy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpie-
czeƒ Spo∏ecznych;

7) emeryturze podstawowej — rozumie si´ kwot´
miesi´cznej najni˝szej emerytury, okreÊlonà
w przepisach emerytalnych;

8) wskaêniku wymiaru — rozumie si´ ustalonà dla
okreÊlonego Êwiadczenia lub okreÊlonej cz´Êci
Êwiadczenia liczb´, wyra˝ajàcà sta∏y stosunek te-
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8) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 4 lit. a ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 1.
9) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 4 lit. b ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 1.
10) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 4 lit. c ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 1.
11) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 4 lit. d ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 1.



go Êwiadczenia (tej cz´Êci Êwiadczenia) do emery-
tury podstawowej, z zaokràgleniem do drugiego
miejsca po przecinku; wskaênik wymiaru s∏u˝y do
obliczania wysokoÊci Êwiadczenia lub jego cz´Êci
w myÊl art. 48;

9) (uchylony);12)

10) emeryturze lub rencie z ubezpieczenia spo∏eczne-
go rolników indywidualnych i cz∏onków ich rodzin
— rozumie si´ odpowiednie Êwiadczenie, przyzna-
ne przed dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy
na podstawie ustaw powo∏anych w art. 99 i 122 al-
bo innych przepisów regulujàcych Êwiadczenia
emerytalno-rentowe dla rolników;

10a)13) emeryturze lub rencie rolniczej z ubezpieczenia
— rozumie si´ emerytur´ lub rent´ inwalidzkà
z ubezpieczenia spo∏ecznego rolników indywidual-
nych i cz∏onków ich rodzin oraz emerytur´ rolniczà
lub rent´ rolniczà z tytu∏u niezdolnoÊci do pracy;

10b)13) emeryturze lub rencie z ubezpieczenia — rozu-
mie si´ emerytur´ lub rent´ rolniczà z ubezpiecze-
nia, rent´ rolniczà szkoleniowà i rent´ rodzinnà;

10c)13) ustalonym prawie do emerytury lub renty —
rozumie si´ ustalone prawo do emerytury lub ren-
ty z ubezpieczenia albo ustalone prawo do emery-
tury lub renty na podstawie przepisów emerytal-
nych lub innych przepisów o zaopatrzeniu emery-
talnym, a tak˝e ustalone prawo do zasi∏ku przed-
emerytalnego lub Êwiadczenia przedemerytalne-
go, przyznanego na podstawie przepisów o za-
trudnieniu i przeciwdzia∏aniu bezrobociu14), oraz
Êwiadczenia o charakterze rentowym z instytucji
zagranicznej;

11) ubezpieczeniu emerytalno-rentowym — rozumie
si´ ubezpieczenie emerytalno-rentowe okreÊlone
w ustawie;

11a) stwierdzeniu niezdolnoÊci do samodzielnej egzy-
stencji — rozumie si´ przez to zaliczenie do pierw-
szej grupy inwalidów;

12)15) innym ubezpieczeniu spo∏ecznym — rozumie si´
obowiàzkowe ubezpieczenia emerytalne i rentowe
okreÊlone w przepisach o systemie ubezpieczeƒ
spo∏ecznych lub zaopatrzenie emerytalne okreÊlo-
ne w odr´bnych przepisach;

13)15) osobie podlegajàcej innemu ubezpieczeniu spo-
∏ecznemu — rozumie si´ osob´ podlegajàcà obo-
wiàzkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rento-
wym na podstawie przepisów o systemie ubezpie-
czeƒ spo∏ecznych lub obj´tà przepisami o zaopa-
trzeniu emerytalnym;

13a)16) Êwiadczeniach z ubezpieczeƒ spo∏ecznych —
rozumie si´ zasi∏ek chorobowy i Êwiadczenie reha-
bilitacyjne, do których przys∏uguje prawo z tytu∏u
ubezpieczenia chorobowego na podstawie przepi-
sów o Êwiadczeniach pieni´˝nych z ubezpieczenia
spo∏ecznego w razie choroby i macierzyƒstwa;

13b)16) nale˝noÊciach z tytu∏u sk∏adek — rozumie si´
sk∏adki, nale˝ne od nich odsetki i koszty upomnie-
nia;

14) okresach podlegania okreÊlonemu ubezpieczeniu
spo∏ecznemu — rozumie si´ tylko takie okresy, za
które op∏acono przewidziane w odpowiednich
przepisach sk∏adki na to ubezpieczenie, chyba ˝e
w myÊl tych przepisów nie istnia∏ obowiàzek op∏a-
cania sk∏adek;

15) wójcie — rozumie si´ tak˝e burmistrza lub prezy-
denta miasta;

16) ubezpieczeniu zdrowotnym — rozumie si´ ubez-
pieczenie okreÊlone w odr´bnych przepisach.

Rozdzia∏ 2

Zakres podmiotowy ubezpieczenia,
sk∏adki na ubezpieczenie i Êwiadczenia pieni´˝ne

z ubezpieczenia

A. Ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe
i macierzyƒskie

Art. 7.17) 1. Ubezpieczeniu wypadkowemu, choro-
bowemu i macierzyƒskiemu podlega z mocy ustawy:

1) rolnik, którego gospodarstwo obejmuje 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 ustalone-
go prawa do Êwiadczeƒ z ubezpieczeƒ spo∏ecznych.

2. Ubezpieczeniem wypadkowym, chorobowym
i macierzyƒskim na wniosek obejmuje si´ innego rol-
nika lub domownika, je˝eli dzia∏alnoÊç rolnicza stano-
wi sta∏e êród∏o jego utrzymania, a tak˝e osob´, która
b´dàc rolnikiem przeznaczy∏a grunty prowadzonego
gospodarstwa rolnego do zalesienia na zasadach
okreÊlonych w odr´bnych przepisach.

3. Innego rolnika, domownika lub osob´, która
przeznaczy∏a grunty do zalesienia, obejmuje si´ ubez-
pieczeniem wypadkowym, chorobowym i macierzyƒ-
skim na wniosek, wy∏àcznie w zakresie ograniczonym
do Êwiadczeƒ okreÊlonych w art. 9 pkt 1, je˝eli podle-
gajà innemu ubezpieczeniu spo∏ecznemu albo majà
ustalone prawo do emerytury lub renty lub do Êwiad-
czeƒ z ubezpieczeƒ spo∏ecznych.
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12) Przez art. 1 pkt 4 lit. e ustawy, o której mowa w odnoÊni-

ku 1.
13) Dodany przez art. 1 pkt 4 lit. f ustawy, o której mowa

w odnoÊniku 1.
14) Obecnie: przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r.

o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U.
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w odnoÊniku 1.
17) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 5 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 1.



4. Przepisów ust. 2 i 3 nie stosuje si´ do emerytów
i rencistów, którzy majà orzeczonà niezdolnoÊç do sa-
modzielnej egzystencji.

Art. 8. 1.18) Za ka˝dego ubezpieczonego op∏aca si´
sk∏adk´ w równej wysokoÊci, z zastrze˝eniem ust. 3
i 3a.

2. WysokoÊç sk∏adki za jednego ubezpieczonego
ustala si´ w planie funduszu sk∏adkowego stosownie
do zasad okreÊlonych w art. 77.

3.19) Za ubezpieczonego, o którym mowa w art. 7
ust. 3, op∏aca si´ jednà trzecià sk∏adki, o której mowa
w ust. 2.

3a.20) Za ubezpieczonego rolnika i domownika,
o którym mowa w art. 5a, sk∏adka wynosi dwukrot-
noÊç kwoty ustalonej zgodnie z ust. 2.

4. Prezes Kasy og∏asza w Dzienniku Urz´dowym
Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” ustalonà
przez Rad´ Rolników wysokoÊç sk∏adki na jeden kwar-
ta∏ lub kilka kolejnych kwarta∏ów co najmniej 14 dni
przed pierwszym dniem danego kwarta∏u. WysokoÊç
ta mo˝e byç ustalona kwotowo — i korygowana
w przypadku zmiany wysokoÊci emerytury podstawo-
wej — albo za pomocà okreÊlonego procentu emery-
tury podstawowej.

5. Na wniosek Rady Rolników minister w∏aÊciwy
do spraw rozwoju wsi21), w drodze rozporzàdzenia,
mo˝e ustanawiaç ulgi w wysokoÊci sk∏adki, okreÊlajàc
szczegó∏owe zasady i tryb ich przyznawania.

Art. 9. Âwiadczeniami z ubezpieczenia wypadko-
wego, chorobowego i macierzyƒskiego sà:

1) jednorazowe odszkodowanie z tytu∏u sta∏ego lub
d∏ugotrwa∏ego uszczerbku na zdrowiu albo Êmier-
ci wskutek wypadku przy pracy rolniczej lub rolni-
czej choroby zawodowej, zwane dalej „jednorazo-
wym odszkodowaniem”;

2) zasi∏ek chorobowy;

3) (uchylony);22)

4) zasi∏ek macierzyƒski.

Art. 10. 1. Jednorazowe odszkodowanie przys∏u-
guje:

1) ubezpieczonemu, który dozna∏ sta∏ego lub d∏ugo-
trwa∏ego uszczerbku na zdrowiu wskutek wypadku
przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodo-
wej;

2) (uchylony);23)

3) cz∏onkom rodziny ubezpieczonego, który zmar∏
wskutek wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej
choroby zawodowej;

4) (uchylony).23)

1a.24) Cz∏onkami rodziny, o których mowa w ust. 1
pkt 3, sà:

1) ma∏˝onek;

2) dzieci w∏asne i przysposobione, pasierbowie, wnu-
ki, rodzeƒstwo spe∏niajàce w dniu Êmierci ubezpie-
czonego warunki wymagane do uzyskania renty
rodzinnej;

3) rodzice, osoby przysposabiajàce, macocha, oj-
czym, je˝eli w dniu Êmierci ubezpieczonego pro-
wadzili z nim wspólne gospodarstwo domowe lub
je˝eli ubezpieczony przyczynia∏ si´ w znacznym
stopniu do ich utrzymania albo je˝eli zosta∏o usta-
lone, wyrokiem sàdowym lub ugodà sàdowà, pra-
wo do alimentów z jego strony.

2.25) Jednorazowe odszkodowanie nie przys∏uguje
ubezpieczonemu, je˝eli:

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

2) b´dàc w stanie nietrzeêwoÊci lub b´dàc pod wp∏y-
wem Êrodków odurzajàcych, substancji psychotro-
powych lub innych Êrodków o podobnym dzia∏a-
niu, sam w znacznym stopniu przyczyni∏ si´ do wy-
padku.

Art. 11. 1.26) Za wypadek przy pracy rolniczej uwa-
˝a si´ nag∏e zdarzenie wywo∏ane przyczynà zewn´trz-
nà, które nastàpi∏o podczas wykonywania czynnoÊci
zwiàzanych z prowadzeniem dzia∏alnoÊci rolniczej al-
bo pozostajàcych w zwiàzku z wykonywaniem tych
czynnoÊci:

1) na terenie gospodarstwa rolnego, które ubezpie-
czony prowadzi lub w którym stale pracuje, albo
na terenie gospodarstwa domowego bezpoÊred-
nio zwiàzanego z tym gospodarstwem rolnym
lub
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2) w drodze ubezpieczonego z mieszkania do gospo-
darstwa rolnego, o którym mowa w pkt 1, albo
w drodze powrotnej, lub

3) podczas wykonywania poza terenem gospodar-
stwa 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 czynnoÊci,
o których mowa w pkt 3, albo w drodze powrotnej.

2. Na wniosek Rady Rolników minister w∏aÊciwy
do spraw rozwoju wsi21), w drodze rozporzàdzenia,
mo˝e okreÊliç, jakie czynnoÊci niewymienione w ust. 1
pkt 3 traktuje si´, w zakresie uprawnieƒ do Êwiadczeƒ
z ubezpieczenia z tytu∏u wypadku przy pracy rolniczej,
na równi z czynnoÊciami zwiàzanymi z prowadzeniem
dzia∏alnoÊci rolniczej.

Art. 12. Za rolniczà chorob´ zawodowà uwa˝a si´
chorob´, która powsta∏a w zwiàzku z pracà w gospo-
darstwie rolnym, je˝eli choroba ta jest obj´ta wyka-
zem chorób zawodowych okreÊlonych w przepisach
wydanych na podstawie Kodeksu pracy.

Art. 13.27) 1. Jednorazowe odszkodowanie ustala
si´ dla ubezpieczonego w wysokoÊci proporcjonalnej
do okreÊlonego procentowo sta∏ego lub d∏ugotrwa∏e-
go uszczerbku na zdrowiu.

2. Za sta∏y uszczerbek na zdrowiu uznaje si´ takie
naruszenie sprawnoÊci organizmu, które powoduje
upoÊledzenie czynnoÊci organizmu nierokujàce popra-
wy.

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

4. Minister w∏aÊciwy do spraw rozwoju wsi6),
w uzgodnieniu z Radà Rolników, mo˝e okreÊliç, w dro-
dze rozporzàdzenia, wysokoÊç jednorazowego od-
szkodowania przys∏ugujàcego za ka˝dy procent sta∏e-
go lub d∏ugotrwa∏ego uszczerbku na zdrowiu,
uwzgl´dniajàc:

1) stan finansów funduszu sk∏adkowego;

2) wysokoÊç jednorazowego odszkodowania przys∏u-
gujàcego na podstawie przepisów o ubezpieczeniu
spo∏ecznym z tytu∏u wypadków przy pracy i cho-
rób zawodowych.

5. Je˝eli nie okreÊlono wysokoÊci jednorazowego
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 którym mowa
w ust. 1, ulega zwi´kszeniu o kwot´ równà jednorazo-
wemu odszkodowaniu za 20 % uszczerbek na zdrowiu,
je˝eli ubezpieczony wskutek wypadku przy pracy rol-
niczej lub rolniczej choroby zawodowej jest niezdolny
do samodzielnej egzystencji.

7. Je˝eli wskutek pogorszenia si´ stanu zdrowia
sta∏y lub d∏ugotrwa∏y uszczerbek na zdrowiu b´dàcy
nast´pstwem wypadku przy pracy rolniczej lub rolni-
czej choroby zawodowej, który by∏ podstawà przyzna-
nia jednorazowego odszkodowania, ulegnie zwi´ksze-
niu co najmniej o 10 punktów procentowych, jednora-
zowe odszkodowanie zwi´ksza si´ o kwot´ równà wy-
sokoÊci jednorazowego odszkodowania, okreÊlonà
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 odszkodowania jest
uprawniony tylko jeden cz∏onek rodziny, o którym mo-
wa w art. 10 ust. 1 pkt 3 i ust. 1a, jednorazowe odszko-
dowanie przys∏uguje w wysokoÊci:

1) kwoty jednorazowego odszkodowania za 100 %
uszczerbek na zdrowiu, je˝eli do Êwiadczenia jest
uprawniony ma∏˝onek lub dziecko;

2) 50 % kwoty okreÊlonej w pkt 1, je˝eli do Êwiadcze-
nia jest uprawniony inny cz∏onek rodziny.

9. Je˝eli do jednorazowego odszkodowania sà
uprawnieni równoczeÊnie:

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

2) dwoje lub wi´cej dzieci, Êwiadczenie to przys∏ugu-
je 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 jednorazo-
wego odszkodowania sà uprawnieni równoczeÊnie in-
ni cz∏onkowie rodziny, 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 odszkodowania sà
uprawnieni tylko cz∏onkowie rodziny inni ni˝ ma∏˝onek
lub dzieci, Êwiadczenie to przys∏uguje w wysokoÊci
okreÊlonej w ust. 8 pkt 2, zwi´kszonej na drugiego
i ka˝dego nast´pnego uprawnionego o kwot´ okreÊlo-
nà w ust. 6.

12. Jednorazowe odszkodowanie ustalone na pod-
stawie 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 ubezpieczonemu.
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Art. 14.28) 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 czaso-
wej niezdolnoÊci do pracy, jednak nie d∏u˝ej ni˝ przez
180 dni.

3. Je˝eli po wyczerpaniu okresu zasi∏kowego,
o którym mowa w ust. 2, ubezpieczony jest nadal nie-
zdolny do pracy, a w wyniku dalszego leczenia i reha-
bilitacji rokuje odzyskanie zdolnoÊci do pracy, zasi∏ek
chorobowy przed∏u˝a si´ na okres niezb´dny do przy-
wrócenia 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 le-
karza, lekarza dentyst´, felczera lub starszego felczera,
upowa˝nionego przez Zak∏ad na zasadach okreÊlo-
nych w przepisach o Êwiadczeniach pieni´˝nych
z ubezpieczenia spo∏ecznego w razie choroby i macie-
rzyƒstwa.

5. Prezes Kasy zwraca Zak∏adowi koszty zwiàzane
z wyprodukowaniem i dystrybucjà druków zaÊwiad-
czeƒ lekarskich o czasowej niezdolnoÊci do pracy pro-
porcjonalnie do liczby ubezpieczonych.

6. Zasi∏ek chorobowy z tytu∏u czasowej niezdol-
noÊci do pracy, trwajàcej d∏u˝ej ni˝ 180 dni, przyzna-
je si´ i wyp∏aca na podstawie orzeczenia wydanego
w trybie okreÊlonym w art. 46.

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

1) przebywania ubezpieczonego, na koszt Kasy, w za-
k∏adzie opieki zdrowotnej w celu rehabilitacji;

2) po ustaniu ubezpieczenia.

8. Minister w∏aÊciwy do spraw rozwoju wsi6), po
zasi´gni´ciu opinii Rady Rolników, mo˝e okreÊliç,
w drodze rozporzàdzenia, wysokoÊç zasi∏ku chorobo-
wego oraz przypadki, w których zasi∏ek chorobowy
przys∏uguje przy niezdolnoÊci do pracy trwajàcej nie-
przerwanie krócej ni˝ 30 dni, uwzgl´dniajàc stan finan-
sów funduszu sk∏adkowego.

9. Je˝eli nie okreÊlono wysokoÊci zasi∏ku chorobo-
wego w sposób, o którym mowa w ust. 8, wynosi on
jednà trzydziestà emerytury podstawowej za ka˝dy
dzieƒ niezdolnoÊci do pracy.

Art. 15.29) 1. Z tytu∏u urodzenia dziecka, a tak˝e
z tytu∏u przyj´cia dziecka w wieku do jednego roku na
wychowanie, je˝eli w tym czasie zosta∏ z∏o˝ony wnio-
sek o przysposobienie, ubezpieczonemu przys∏uguje
zasi∏ek macierzyƒski w wysokoÊci trzyipó∏krotnej eme-
rytury podstawowej. Je˝eli ubezpieczeniu podlegajà
oboje rodzice, zasi∏ek ten przys∏uguje im ∏àcznie.

2. Na wniosek Rady Rolników minister w∏aÊciwy
do spraw rozwoju wsi6) mo˝e okreÊliç, w drodze roz-
porzàdzenia, korzystniejszy sposób ustalania wyso-
koÊci zasi∏ku, o którym mowa w ust. 1.

Art. 15a. 1. Osobie, która zosta∏a obj´ta ubezpie-
czeniem na wniosek, Êwiadczenia przewidziane
w art. 14 i 15, z wyjàtkiem zasi∏ku chorobowego z ty-
tu∏u wypadku przy pracy rolniczej, przys∏ugujà, je˝eli
okres podlegania ubezpieczeniu bezpoÊrednio przed
wystàpieniem zdarzenia uzasadniajàcego nabycie
prawa do Êwiadczenia trwa∏ nieprzerwanie co naj-
mniej rok.

1a.30) Osobie, która podlega ubezpieczeniu wy-
padkowemu, chorobowemu i macierzyƒskiemu
z mocy ustawy, do okresu zasi∏kowego, o którym mo-
wa w art. 14 ust. 1 i 2, zalicza si´ okresy pobierania
zasi∏ku chorobowego z innego ubezpieczenia spo-
∏ecznego.

2. (uchylony).31)

B.  Ubezpieczenie emerytalno-rentowe

Art. 16. 1. Ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu
podlega z mocy ustawy:

1) rolnik, którego gospodarstwo obejmuje obszar
u˝ytków rolnych powy˝ej 1 ha przeliczeniowego
lub dzia∏ specjalny;

2) domownik rolnika, o którym mowa w pkt 1;

3)32) osoba pobierajàca rent´ strukturalnà wspó∏-
finansowanà ze Êrodków pochodzàcych z Sekcji
Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji
i Gwarancji Rolnej lub ze Êrodków pochodzàcych
z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Roz-
woju Obszarów Wiejskich;

4)32) ma∏˝onek osoby, o której mowa w pkt 3, je˝eli
renta strukturalna wspó∏finansowana ze Êrodków
pochodzàcych z Sekcji Gwarancji Europejskiego
Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej lub ze
Êrodków pochodzàcych z Europejskiego Fundu-
szu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiej-
skich wyp∏acana jest ze zwi´kszeniem na tego
ma∏˝onka.
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28) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 10 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 1.
29) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 11 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 1.

———————
30) Dodany przez art. 1 pkt 12 lit. a ustawy, o której mowa

w odnoÊniku 1.
31) Przez art. 1 pkt 12 lit. b ustawy, o której mowa w odnoÊ-

niku 1.
32) Dodany przez art. 10 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.

o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze Êrodków
pochodzàcych z Sekcji Gwarancji Europejskiego Fundu-
szu Orientacji i Gwarancji Rolnej (Dz. U. Nr 229,
poz. 2273), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 1 maja 2004 r.;
w brzmieniu ustalonym przez art. 39 ustawy z dnia 7 mar-
ca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich
z udzia∏em Êrodków Europejskiego Funduszu Rolnego na
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64,
poz. 427), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 11 kwietnia
2007 r.



2.33) Ubezpieczeniem emerytalno-rentowym na
wniosek obejmuje si´:

1) innego rolnika lub domownika, który podlega
ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu
i macierzyƒskiemu w pe∏nym zakresie, je˝eli z∏o˝o-
no wniosek o obj´cie go ubezpieczeniem emery-
talno-rentowym;

2) osob´, która podlega∏a ubezpieczeniu jako rolnik
i zaprzesta∏a prowadzenia dzia∏alnoÊci rolniczej,
nie nabywajàc prawa do emerytury lub renty
z ubezpieczenia, je˝eli podlega∏a ubezpieczeniu
emerytalno-rentowemu przez okres co najmniej
50 kwarta∏ów;

3) osob´ pobierajàcà rent´ rolniczà z tytu∏u niezdol-
noÊci do pracy jako rent´ okresowà.

3.33) Przepisów ust. 1 oraz ust. 2 pkt 1 i 2 nie stosu-
je si´ do osoby, która podlega innemu ubezpieczeniu
spo∏ecznemu lub ma ustalone prawo do emerytury
lub renty, lub ma ustalone prawo do Êwiadczeƒ
z ubezpieczeƒ spo∏ecznych.

Art. 17.34) 1. Sk∏adka kwartalna za ka˝dego ubez-
pieczonego wynosi 30 % emerytury podstawowej.

2. Za ubezpieczonego, o którym mowa w art. 5a,
sk∏adka wynosi dwukrotnoÊç kwoty ustalonej w spo-
sób okreÊlony w ust. 1.

Art. 18.35) Âwiadczeniami z ubezpieczenia emery-
talno-rentowego sà:

1) emerytura rolnicza lub renta rolnicza z tytu∏u nie-
zdolnoÊci do pracy;

2) renta rolnicza szkoleniowa;

3) renta rodzinna;

4) emerytura i renta z ubezpieczenia spo∏ecznego rol-
ników indywidualnych i cz∏onków ich rodzin;

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

6) zasi∏ek pogrzebowy.

Art. 19. 1. Emerytura rolnicza przys∏uguje ubezpie-
czonemu, który spe∏nia ∏àcznie nast´pujàce warunki:

1) osiàgnà∏ wiek emerytalny; wiek emerytalny kobie-
ty wynosi 60 lat, a m´˝czyzny 65 lat;

2) podlega∏ ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu
przez okres co najmniej 100 kwarta∏ów, z uwzgl´d-
nieniem art. 20.

2. Emerytura rolnicza przys∏uguje tak˝e ubezpie-
czonemu rolnikowi, który spe∏nia ∏àcznie nast´pujàce
warunki:

1) osiàgnà∏ wiek 55 lat, jeÊli jest kobietà, albo 60 lat,
jeÊli jest m´˝czyznà;

2)36) podlega∏ ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu
przez okres co najmniej 120 kwarta∏ów;

3) zaprzesta∏ prowadzenia dzia∏alnoÊci rolniczej.

3. Je˝eli zaprzestanie prowadzenia dzia∏alnoÊci rol-
niczej jest spowodowane wyw∏aszczeniem gruntów
wchodzàcych w sk∏ad gospodarstwa rolnego, ich zby-
ciem na cel uzasadniajàcy wyw∏aszczenie albo trwa-
∏ym wy∏àczeniem, zgodnie z obowiàzujàcymi przepi-
sami, u˝ytków rolnych z produkcji rolniczej z przyczyn
niezale˝nych od rolnika, warunek przewidziany
w ust. 2 pkt 2 uwa˝a si´ za spe∏niony, je˝eli rolnik pod-
lega∏ ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu przez
okres co najmniej 50 kwarta∏ów.

4. (uchylony).37)

Art. 20.38) 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∏ecznemu 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 emerytury zgodnie
z przepisami emerytalnymi.

2. Okresów, o których mowa w ust. 1, nie zalicza
si´ do okresów ubezpieczenia, je˝eli zosta∏y one za-
liczone do okresów, od których zale˝y prawo do
emerytury lub renty na podstawie odr´bnych przepi-
sów.

Art. 21.39) 1. Renta rolnicza z tytu∏u niezdolnoÊci do
pracy przys∏uguje ubezpieczonemu, który ∏àcznie spe∏-
nia nast´pujàce warunki:

1) podlega∏ ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu
przez wymagany okres, o którym mowa w ust. 2;

2) jest trwale lub okresowo ca∏kowicie niezdolny do
pracy w gospodarstwie rolnym;
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33) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 13 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 1.
34) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 14 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 1.
35) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 15 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 1.
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36) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 16 lit. a ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 1.
37) Przez art. 1 pkt 16 lit. b ustawy, o której mowa w odnoÊ-

niku 1.
38) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 17 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 1.
39) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 18 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 1.



3) ca∏kowita niezdolnoÊç do pracy w gospodarstwie
rolnym powsta∏a w okresie podlegania ubezpie-
czeniu emerytalno-rentowemu lub w okresach,
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 wymagany okres uwa˝a si´ za spe∏-
niony, je˝eli okres ubezpieczenia emerytalno-rentowe-
go ubezpieczonego wynosi co najmniej:

1) 4 kwarta∏y — je˝eli ca∏kowita niezdolnoÊç do pracy
w gospodarstwie rolnym powsta∏a w wieku do
20 lat;

2) 8 kwarta∏ów — je˝eli ca∏kowita niezdolnoÊç do pra-
cy w gospodarstwie rolnym powsta∏a w wieku po-
wy˝ej 20 lat do 22 lat;

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

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

5) 20 kwarta∏ów — je˝eli ca∏kowita niezdolnoÊç 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´
odpowiednio art. 20.

4. Je˝eli ca∏kowita niezdolnoÊç do pracy w gospo-
darstwie rolnym powsta∏a wskutek wypadku przy pra-
cy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej, waru-
nek, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, uwa˝a si´ za spe∏-
niony, je˝eli ubezpieczony posiada jakikolwiek okres
ubezpieczenia emerytalno-rentowego, który obejmuje
dzieƒ wypadku lub dzieƒ zachorowania na rolniczà
chorob´ zawodowà.

5. Za ca∏kowicie niezdolnego do pracy w gospo-
darstwie rolnym uwa˝a si´ ubezpieczonego, który
z powodu naruszenia sprawnoÊci organizmu utraci∏
zdolnoÊç do osobistego wykonywania pracy w gospo-
darstwie rolnym.

6. Ca∏kowità niezdolnoÊç do pracy w gospodar-
stwie rolnym uznaje si´ za trwa∏à, je˝eli ubezpieczony
nie rokuje odzyskania zdolnoÊci do osobistego wyko-
nywania pracy w gospodarstwie rolnym.

7. Ca∏kowità niezdolnoÊç do pracy w gospodar-
stwie rolnym uznaje si´ za okresowà, je˝eli ubezpie-
czony rokuje odzyskanie zdolnoÊci do osobistego wy-
konywania pracy w gospodarstwie rolnym.

8. Okres 20 kwarta∏ów, o których mowa w ust. 2
pkt 5, powinien przypadaç w okresie ostatnich 10 lat
przed z∏o˝eniem wniosku o przyznanie renty rolniczej
z tytu∏u niezdolnoÊci do pracy.

Art. 21a. Przy ustalaniu liczby kwarta∏ów podlega-
nia ubezpieczeniu zalicza si´ ca∏y kwarta∏, w którym
powsta∏o ubezpieczenie. To samo dotyczy kwarta∏u,
w którym ubezpieczenie usta∏o.

Art. 21b.40) 1. Ubezpieczonemu spe∏niajàcemu wa-
runki do uzyskania renty rolniczej z tytu∏u niezdolnoÊci
do pracy okreÊlone w art. 21, w stosunku do którego
orzeczono celowoÊç przekwalifikowania zawodowego
ze wzgl´du na trwa∏à ca∏kowità niezdolnoÊç do pracy
w gospodarstwie rolnym, przys∏uguje przez okres
6 miesi´cy renta rolnicza szkoleniowa.

2. Osob´, której przyznano rent´ rolniczà szkole-
niowà, Kasa kieruje do powiatowego urz´du pracy
w celu poddania przekwalifikowaniu zawodowemu.

3. Okres 6 miesi´cy, o którym mowa w ust. 1, ule-
ga wyd∏u˝eniu na czas niezb´dny do przekwalifikowa-
nia zawodowego, nie d∏u˝ej ni˝ do 36 miesi´cy.

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

5.41) Koszty przekwalifikowania zawodowego ren-
cisty w okresie pobierania renty rolniczej szkoleniowej
sà finansowane ze Êrodków Paƒstwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepe∏nosprawnych.

Art. 22.42) 1. Rent´ rolniczà z tytu∏u niezdolnoÊci do
pracy przyznaje si´ jako rent´ sta∏à, je˝eli ca∏kowita
niezdolnoÊç ubezpieczonego do pracy w gospodar-
stwie rolnym jest trwa∏a i nie orzeczono celowoÊci
przekwalifikowania zawodowego. W pozosta∏ych
przypadkach renta rolnicza z tytu∏u niezdolnoÊci do
pracy przys∏uguje jako renta okresowa przez okres
wskazany w decyzji Prezesa Kasy lub do czasu obj´cia
rencisty innym ubezpieczeniem spo∏ecznym.

2. Prawo do renty rolniczej z tytu∏u niezdolnoÊci do
pracy, które usta∏o z powodu ustàpienia ca∏kowitej
niezdolnoÊci do pracy w gospodarstwie rolnym, pod-
lega przywróceniu, je˝eli w ciàgu 18 miesi´cy od dnia
ustania prawa do renty ubezpieczony ponownie sta∏
si´ ca∏kowicie niezdolny do pracy w gospodarstwie
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 dotych-
czas pobieranej renty z tytu∏u niezdolnoÊci do pracy,
je˝eli osoba ta spe∏nia warunki okreÊlone w art. 19
ust. 1 pkt 2 ustawy.
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40) Dodany przez art. 1 pkt 19 ustawy, o której mowa w od-

noÊniku 1.
41) W brzmieniu ustalonym przez art. 2 ustawy z dnia

15 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawo-
dowej i spo∏ecznej oraz zatrudnianiu osób niepe∏no-
sprawnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw
(Dz. U. Nr 115, poz. 791), która wesz∏a w ˝ycie z dniem
30 lipca 2007 r.

42) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 20 ustawy, o któ-
rej mowa w odnoÊniku 1.



Art. 23. (uchylony).43)

Art. 24.44) Emerytura rolnicza, renta rolnicza z tytu-
∏u niezdolnoÊci do pracy oraz renta rolnicza szkolenio-
wa sk∏ada si´ z cz´Êci sk∏adkowej i cz´Êci uzupe∏niajà-
cej, ustalonych zgodnie z art. 25 i 26. Dla ka˝dej z tych
cz´Êci ustala si´ wskaênik wymiaru.

Art. 25. 1. Cz´Êç sk∏adkowà ustala si´ przyjmujàc
po 1 % emerytury podstawowej za ka˝dy rok podlega-
nia ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu, z uwzgl´d-
nieniem ust. 2—7. Niepe∏ne lata przelicza si´ odpo-
wiednio, z uwzgl´dnieniem art. 21a.

2.45) Do liczby lat, o których mowa w ust. 1, dolicza
si´ liczb´ lat:

1) podlegania ubezpieczeniu spo∏ecznemu rolników
indywidualnych i cz∏onków ich rodzin w okresie od
dnia 1 stycznia 1983 r. do dnia 31 grudnia 1990 r.;

2) prowadzenia gospodarstwa rolnego lub pracy
w gospodarstwie rolnym w okresie od dnia 1 lipca
1977 r. do dnia 31 grudnia 1982 r., za który by∏a
op∏acana sk∏adka na Fundusz Emerytalny Rolni-
ków;

3) (uchylony);46)

4) prowadzenia gospodarstwa rolnego lub pracy
w gospodarstwie rolnym — bez podlegania inne-
mu ubezpieczeniu spo∏ecznemu — po ukoƒczeniu
16. roku ˝ycia, przypadajàcych przed dniem 1 lipca
1977 r., jednak nie wczeÊniej ni˝ 25 lat przed spe∏-
nieniem warunków nabycia prawa do emerytury
rolniczej lub renty inwalidzkiej rolniczej.

2a.47) Do liczby lat, o których mowa w ust. 1, doli-
cza si´ równie˝ liczb´ lat:

1) podlegania ubezpieczeniu emerytalnemu i rento-
wemu okreÊlonych w przepisach o systemie ubez-
pieczeƒ spo∏ecznych, podlegania ubezpieczeniu
spo∏ecznemu lub zaopatrzeniu emerytalnemu
przed dniem 1 stycznia 1999 r. oraz podlegania za-
opatrzeniu emerytalnemu przepadajàcemu po tej
dacie,

2) dzia∏alnoÊci kombatanckiej, dzia∏alnoÊci równo-
rz´dnej z tà dzia∏alnoÊcià, a tak˝e okresy zaliczane
do okresów tej dzia∏alnoÊci oraz podlegania repre-
sjom wojennym i okresu powojennego, okreÊlone
w przepisach o kombatantach oraz niektórych oso-
bach b´dàcych ofiarami represji wojennych i okre-
su powojennego,

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

— je˝eli z tego tytu∏u ubezpieczonemu nie przyznano
emerytury lub renty na podstawie odr´bnych przepi-
sów.

3. Je˝eli w okresie, o którym mowa w ust. 2 pkt 1,
za rolnika i jego ma∏˝onka op∏acono rocznà sk∏adk´ na
ubezpieczenie spo∏eczne rolników indywidualnych
i cz∏onków ich rodzin w wysokoÊci wy˝szej ni˝ 120 %
przeci´tnej emerytury podstawowej w danym roku,
zamiast jednego roku przyjmuje si´ okres d∏u˝szy, od-
powiadajàcy wskaênikowi indywidualnego wymiaru
sk∏adki w danym roku. Wskaênik ten oblicza si´ w na-
st´pujàcy sposób:

1) kwot´ op∏aconej sk∏adki rocznej wymierzonej od
hektarów przeliczeniowych i dzia∏ów specjalnych
oraz od osób ubezpieczonych w danym gospodar-
stwie rolnym, z wyjàtkiem domowników, dzieli si´
przez liczb´ tych osób; przy ustalaniu kwoty op∏a-
conej sk∏adki wlicza si´ równie˝ kwoty przyzna-
nych ulg i zwolnieƒ, nie wlicza si´ jednak nieop∏a-
conej cz´Êci sk∏adki za 1990 r., je˝eli jej op∏acenie
by∏o dobrowolne;

2) tak obliczonà kwot´ dzieli si´ przez 120 % przeci´t-
nej emerytury podstawowej w danym roku.

4.48) Okresy, o których mowa w ust. 2a pkt 1, prze-
licza si´ w wymiarze pó∏torakrotnym. Nie dotyczy to
jednak okresów podlegania ubezpieczeniu spo∏eczne-
mu z tytu∏u pobierania Êwiadczeƒ dla bezrobotnych.

5. Za ka˝dy rok przypadajàcy w okresie, o którym
mowa w ust. 2 pkt 4, przyjmuje si´ 0,5 % emerytury
podstawowej.

Dziennik Ustaw Nr 50 — 2826 — Poz. 291

———————
43) Przez art. 1 pkt 21 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 1.
44) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 22 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 1.
45) Z dniem 2 czerwca 2000 r. utraci∏ moc w zakresie, w ja-

kim nie przewiduje mo˝liwoÊci doliczenia do liczby lat
podlegania ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu, od
której zale˝y wysokoÊç cz´Êci sk∏adkowej emerytury-ren-
ty, tak˝e okresów:
a) odbywania czynnej s∏u˝by wojskowej w Wojsku Pol-

skim lub okresów jej równorz´dnych albo zast´p-
czych form tej s∏u˝by, przypadajàcych przed dniem
1 stycznia 1999 r.,

b) dzia∏alnoÊci kombatanckiej, dzia∏alnoÊci równorz´dnej
z tà dzia∏alnoÊcià, a tak˝e okresów zaliczanych do
okresów tej dzia∏alnoÊci oraz podlegania represjom
wojennym i okresu powojennego, okreÊlonych
w przepisach ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kom-
batantach oraz niektórych osobach b´dàcych ofiarami
represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U.
z 1997 r. Nr 142, poz. 950, z 1998 r. Nr 37, poz. 204,
Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1118, z 1999 r. Nr 38,
poz. 360 i Nr 77, poz. 862 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136),

c) pe∏nienia w Polsce zawodowej s∏u˝by wojskowej oraz
pozostawania w stosunku s∏u˝by w policji oraz w for-
macjach pokrewnych, w okresie przed dniem 1 stycz-
nia 1999 r. lub po tej dacie, lecz nieobj´tych obowiàz-
kiem ubezpieczenia emerytalno-rentowego,

zgodnie z wyrokiem Trybuna∏u Konstytucyjnego z dnia
30 maja 2000 r. sygn. akt K. 37/98 (Dz. U. Nr 45, poz. 531).

46) Przez art. 1 pkt 23 lit. a ustawy, o której mowa w odnoÊ-
niku 1.

———————
47) Dodany przez art. 1 pkt 23 lit. b ustawy, o której mowa

w odnoÊniku 1.
48) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 23 lit. c ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 1.



6.49) Je˝eli uprawniony do renty rolniczej z tytu∏u
niezdolnoÊci do pracy podlega∏ ubezpieczeniu emery-
talno-rentowemu ∏àcznie z okresami, 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.

7. Przepisu ust. 6 nie stosuje si´, je˝eli ca∏kowita
niezdolnoÊç do pracy powsta∏a wskutek wypadku przy
pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej. W ta-
kim przypadku uprawnionemu do okresu op∏acania
sk∏adki dolicza si´ okres dzielàcy go od osiàgni´cia
wieku 60 lat.

8. Minister Pracy i Polityki Socjalnej og∏osi
w Dzienniku Urz´dowym Rzeczypospolitej Polskiej
„Monitor Polski” przeci´tnà rocznà wysokoÊç emery-
tury podstawowej w latach 1983—1990.

Art. 26. 1. Cz´Êç uzupe∏niajàca wynosi 95 % eme-
rytury podstawowej, je˝eli liczba lat przyj´ta do usta-
lenia cz´Êci sk∏adkowej, lecz bez uwzgl´dnienia skut-
ków art. 25 ust. 3, jest mniejsza od 20; przy ka˝dym
pe∏nym roku od 20 lat cz´Êç uzupe∏niajàcà zmniejsza
si´ o 0,5 % emerytury podstawowej.

2. Cz´Êç uzupe∏niajàca nie mo˝e wynosiç mniej ni˝
85 % emerytury podstawowej, a suma cz´Êci uzupe∏-
niajàcej i cz´Êci sk∏adkowej nie mo˝e byç mniejsza od
emerytury podstawowej, z zastrze˝eniem ust. 3.

3. Je˝eli rolnik nabywa prawo do emerytury rolni-
czej w wieku o 5 lat ni˝szym od wieku emerytalnego,
okreÊlonà w myÊl ust. 1 cz´Êç uzupe∏niajàcà zmniejsza
si´ o 25 % emerytury podstawowej. Tak ustalonà
cz´Êç uzupe∏niajàcà zwi´ksza si´ o 5 % emerytury
podstawowej po up∏ywie ka˝dego roku dzielàcego
uprawnionego od wieku emerytalnego.

Art. 27.50) 1. Do emerytury lub renty rolniczej
z ubezpieczenia przys∏uguje dodatek piel´gnacyjny na
zasadach i w wysokoÊci okreÊlonej w przepisach eme-
rytalnych.

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

3. Dodatek, o którym mowa w ust. 2, dolicza si´ do
cz´Êci sk∏adkowej emerytury lub renty rolniczej,
uwzgl´dniajàc jego wysokoÊç przy ustalaniu wskaêni-
ka wymiaru cz´Êci sk∏adkowej.

4. Do emerytury lub renty inwalidzkiej z ubezpiecze-
nia 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 % eme-
rytury podstawowej za ka˝dy rok przypadajàcy w tych
okresach, je˝eli z tego tytu∏u uprawnionemu nie przy-
znano emerytury lub renty na podstawie odr´bnych
przepisów.

5. Zwi´kszenie, o którym mowa w ust. 4, dolicza
si´ do emerytury lub renty inwalidzkiej z ubezpiecze-
nia spo∏ecznego rolników indywidualnych i cz∏onków
ich rodzin i ustala si´ ponownie wskaênik wymiaru te-
go Êwiadczenia.

Art. 28. 1.51) Wyp∏ata emerytury lub renty rolniczej
z ubezpieczenia ulega cz´Êciowemu zawieszeniu na
zasadach okreÊlonych w ust. 2—8, je˝eli emeryt lub
rencista prowadzi dzia∏alnoÊç rolniczà.

2. Zawieszenie wyp∏aty dotyczy:

1)52) cz´Êci uzupe∏niajàcej emerytury rolniczej lub
renty rolniczej z tytu∏u niezdolnoÊci do pracy,

2) emerytury lub renty inwalidzkiej z ubezpieczenia
spo∏ecznego rolników indywidualnych i cz∏onków
ich rodzin w cz´Êci równej 95 % emerytury podsta-
wowej

— i obejmuje ca∏oÊç lub okreÊlony u∏amek tej cz´Êci
Êwiadczenia; ilekroç w ust. 3 i 5—7 jest mowa o za-
wieszeniu wyp∏aty w ca∏oÊci, w po∏owie albo w jed-
nej czwartej — rozumie si´ odpowiednio zawieszenie
wyp∏aty tej cz´Êci Êwiadczenia, jej po∏owy albo jed-
nej czwartej.

3.53) Wyp∏ata ulega zawieszeniu w ca∏oÊci, je˝eli
emeryt lub rencista nie zaprzesta∏ prowadzenia dzia-
∏alnoÊci rolniczej, z zastrze˝eniem ust. 5—7, 9 i 10.

4.53) Uznaje si´, ˝e emeryt lub rencista zaprzesta∏
prowadzenia dzia∏alnoÊci rolniczej, je˝eli ani on, ani je-
go ma∏˝onek nie jest w∏aÊcicielem (wspó∏w∏aÊcicie-
lem) lub posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozu-
mieniu przepisów o podatku rolnym i nie prowadzi
dzia∏u specjalnego, nie uwzgl´dniajàc:

1) gruntów wydzier˝awionych, na podstawie umowy
pisemnej zawartej co najmniej na 10 lat i zg∏oszo-
nej do ewidencji gruntów i budynków, osobie nie-
b´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 przepisów, w tym zale-
sionych gruntów rolnych;

3) gruntów i dzia∏ów specjalnych nale˝àcych do ma∏-
˝onka, z którym emeryt lub rencista zawar∏ zwiàzek
ma∏˝eƒski po ustaleniu prawa do emerytury lub
renty rolniczej z ubezpieczenia;
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———————
49) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 23 lit. d ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 1.
50) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 24 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 1.

———————
51) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 25 lit. a ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 1.
52) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 25 lit. b ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 1.
53) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 25 lit. c ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 1.



4) w∏asnoÊci (udzia∏u we wspó∏w∏asnoÊci) nieustalo-
nej odpowiednimi dokumentami urz´dowymi, je-
˝eli grunty b´dàce przedmiotem tej w∏asnoÊci
(wspó∏w∏asnoÊci) nie znajdujà si´ w posiadaniu
rolnika lub jego ma∏˝onka.

5. Je˝eli emeryt lub rencista jest d∏ugotrwale nie-
zdolny do pracy wskutek wypadku przy pracy rolniczej
albo rolniczej choroby zawodowej, wyp∏ata Êwiadcze-
nia przez okres dwóch lat od tego wypadku albo od za-
chorowania na t´ chorob´ ulega zawieszeniu tylko
w po∏owie.

6.54) Wyp∏ata ulega zawieszeniu w po∏owie, je˝eli:

1) emeryt lub rencista prowadzi dzia∏alnoÊç rolniczà
z ma∏˝onkiem, który nie ma ustalonego 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 emerytalno-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.

7. Wyp∏ata ulega zawieszeniu w jednej czwartej,
je˝eli:

1) emeryt lub rencista nie zawar∏ umowy z nast´pcà
stosownie do przepisów rozdzia∏u 7 i nie ma mo˝-
liwoÊci sprzeda˝y nieruchomoÊci wchodzàcych
w sk∏ad gospodarstwa rolnego co najmniej po ce-
nie odpowiadajàcej ich oszacowaniu wed∏ug prze-
pisów o gospodarowaniu nieruchomoÊciami rol-
nymi Skarbu Paƒstwa albo

2) trwajà czynnoÊci zmierzajàce do wyw∏aszczenia
tych nieruchomoÊci, ich wykupu na cel uzasadnia-
jàcy wyw∏aszczenie albo do trwa∏ego wy∏àczenia
gruntów z produkcji rolniczej na podstawie odr´b-
nych przepisów lub

3) nieruchomoÊci te sà po∏o˝one w strefie ochronnej
lub na innym obszarze specjalnym, utworzonym
na podstawie odr´bnych przepisów w zwiàzku
z wprowadzeniem ograniczeƒ w u˝ytkowaniu
gruntów rolnych albo w celach ochronnych.

8. Je˝eli wyp∏ata ulega zawieszeniu w myÊl ust. 3
lub 5, zawiesza si´ w ca∏oÊci wyp∏at´ dodatku pie-
l´gnacyjnego, przys∏ugujàcego z tytu∏u ukoƒczenia
75 lat.

9. W przypadku podj´cia dzia∏alnoÊci rolniczej na
gruntach:

1) nabytych w drodze dziedziczenia lub

2) uprzednio wydzier˝awionych co najmniej na
10 lat, je˝eli dzier˝awa usta∏a wczeÊniej z przyczyn
niezale˝nych od wydzier˝awiajàcego, lub

3) odzyskanych w wyniku rozwiàzania — z przyczyn
niezale˝nych od uprawnionego — umowy, na pod-
stawie której uprzednio zby∏ on te grunty, albo
w wyniku uchylenia lub stwierdzenia niewa˝noÊci
decyzji administracyjnej

— wyp∏ata nie ulega zawieszeniu przez okres jedne-
go roku.

10.55) W przypadku zaprzestania prowadzenia dzia-
∏alnoÊci rolniczej polegajàcej na przekazaniu gospo-
darstwa rolnego w formie aktu notarialnego osobie
niepe∏noletniej wyp∏ata ulega zawieszeniu w ca∏oÊci
do czasu osiàgni´cia przez t´ osob´ 18 lat.

Art. 28a.56) 1. Wyp∏ata renty rolniczej szkoleniowej
ulega zawieszeniu w cz´Êci uzupe∏niajàcej w przypad-
ku osiàgania przez uprawnionego przychodu z dzia∏al-
noÊci podlegajàcej obowiàzkowi ubezpieczenia spo-
∏ecznego zgodnie z przepisami emerytalnymi, bez
wzgl´du na wysokoÊç tego przychodu.

2. Prawo do renty rolniczej szkoleniowej ustaje:

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

2) od dnia otrzymania przez Kas´ zawiadomienia od
starosty o braku mo˝liwoÊci przekwalifikowania
uprawnionego do innego zawodu lub o braku
mo˝liwoÊci przedstawienia propozycji odpowied-
niego 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´ zawiadomienia od
starosty o tym, ˝e uprawniony nie poddaje si´
przekwalifikowaniu zawodowemu.

Art. 29. 1. Renta rodzinna przys∏uguje uprawnio-
nym cz∏onkom rodziny zmar∏ego:

1)57) emeryta lub rencisty majàcego ustalone prawo
do emerytury albo renty rolniczej z ubezpieczenia;

2)57) ubezpieczonego, który w chwili Êmierci spe∏nia∏
warunki do uzyskania emerytury rolniczej lub ren-
ty rolniczej z tytu∏u niezdolnoÊci do pracy; przyj-
muje si´, ˝e by∏ on ca∏kowicie niezdolny do pracy
w gospodarstwie rolnym.

2. Do renty rodzinnej sà uprawnieni nast´pujàcy
cz∏onkowie rodziny zmar∏ego:

1) dzieci w∏asne, dzieci drugiego ma∏˝onka oraz dzie-
ci przysposobione,

Dziennik Ustaw Nr 50 — 2828 — Poz. 291

———————
54) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 25 lit. d ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 1.

———————
55) Dodany przez art. 1 pkt 25 lit. e ustawy, o której mowa

w odnoÊniku 1.
56) Dodany przez art. 1 pkt 26 ustawy, o której mowa w od-

noÊniku 1.
57) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 27 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 1.



2) przyj´te na wychowanie i utrzymanie przed osià-
gni´ciem pe∏noletnoÊci — tak˝e w ramach rodziny
zast´pczej — wnuki, rodzeƒstwo i inne dzieci,

3) ma∏˝onek (wdowa, wdowiec),

4) rodzice

— je˝eli spe∏niajà warunki do uzyskania takiej renty
w myÊl przepisów emerytalnych.

Art. 30. 1. Wszystkim uprawnionym cz∏onkom ro-
dziny przys∏uguje jedna renta rodzinna.

2. Je˝eli do renty rodzinnej uprawniona jest jedna
osoba, renta wynosi 85 % emerytury podstawowej ze
zwi´kszeniem o:

1) 50 % nadwy˝ki — ponad kwot´ emerytury pod-
stawowej — emerytury lub renty inwalidzkiej
z ubezpieczenia spo∏ecznego rolników indywidu-
alnych i cz∏onków ich rodzin, jaka przys∏ugiwa∏a
zmar∏emu w chwili Êmierci, albo

2)58) 50 % cz´Êci sk∏adkowej emerytury rolniczej lub
renty rolniczej z tytu∏u niezdolnoÊci do pracy, któ-
ra przys∏ugiwa∏a lub przys∏ugiwa∏aby zmar∏emu
w chwili Êmierci

— z tym ˝e renta rodzinna nie mo˝e byç ni˝sza od
emerytury podstawowej.

3.59) Za ka˝dà nast´pnà osob´ uprawnionà wyso-
koÊç renty rodzinnej, ustalonej w sposób okreÊlony
w ust. 2, zwi´ksza si´ o 5 %.

4.59) Rent´ rodzinnà, wyliczonà na podstawie ust. 2
i 3, zwi´ksza si´ o 10 %, je˝eli Êmierç nastàpi∏a wsku-
tek wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby
zawodowej.

4a.60) Renta rodzinna nie mo˝e byç wy˝sza od kwo-
ty Êwiadczenia, które przys∏ugiwa∏oby zmar∏emu, i nie
mo˝e byç ni˝sza od emerytury podstawowej.

5. WysokoÊç renty rodzinnej ustala si´ za pomocà
wskaênika wymiaru.

6. Renta rodzinna ulega podzia∏owi mi´dzy upraw-
nionych na równe cz´Êci, je˝eli:

1) do renty sà uprawnione osoby ma∏oletnie, nad
którymi opiek´ sprawujà ró˝ne osoby;

2) pe∏noletni cz∏onek rodziny uprawniony do renty
˝àda jej podzia∏u;

3) zachodzà inne okolicznoÊci uzasadniajàce podzia∏
renty.

Art. 31. 1.61) Do renty rodzinnej przys∏uguje doda-
tek przewidziany w art. 27 ust. 1 oraz dodatek dla sie-
roty zupe∏nej.

2. Dodatek dla sieroty zupe∏nej przys∏uguje w wy-
sokoÊci okreÊlonej w przepisach emerytalnych.

3. (uchylony).62)

Art. 32.63) Wyp∏ata renty rodzinnej, przys∏ugujàcej
osobie pe∏noletniej, ulega zawieszeniu, je˝eli upraw-
niony prowadzi dzia∏alnoÊç rolniczà. Przepisy art. 28
ust. 3, 4 i 6—10 oraz art. 34 stosuje si´ odpowiednio.

Art. 33. 1. W razie zbiegu prawa do emerytury
z prawem do renty na podstawie ustawy, uprawnione-
mu przyznaje si´ jedno Êwiadczenie — wy˝sze lub wy-
brane przez uprawnionego.

2. W razie zbiegu prawa do emerytury lub renty
przys∏ugujàcej na podstawie ustawy z prawem do
emerytury lub renty z innego ubezpieczenia spo∏ecz-
nego, uprawnionemu wyp∏aca si´ jedno wybrane
przez niego Êwiadczenie, z zastrze˝eniem ust. 3 i 4.

3.64) W razie zbiegu prawa do renty rolniczej
z ubezpieczenia, je˝eli ca∏kowita niezdolnoÊç do pracy
powsta∏a w wyniku wypadku przy pracy rolniczej lub
rolniczej choroby zawodowej, z prawem do emerytury
z innego ubezpieczenia spo∏ecznego, uprawnionemu
wyp∏aca si´ wy˝sze Êwiadczenie w ca∏oÊci i po∏ow´
drugiego Êwiadczenia.

4.64) Odr´bne przepisy okreÊlajà prawo do pobie-
rania 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 spowodowa-
nej pobytem w miejscach, o których mowa w art. 3
i 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kom-
batantach oraz niektórych osobach b´dàcych ofia-
rami represji wojennych i okresu powojennego
(Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 371, z póên. zm.65));

3) renty z tytu∏u niezdolnoÊci do pracy spowodowa-
nej wypadkiem przy pracy, wypadkiem w drodze
do pracy lub z pracy albo wskutek choroby zawo-
dowej;
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———————
58) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 28 lit. a ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 1.
59) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 28 lit. b ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 1.
60) Dodany przez art. 1 pkt 28 lit. c ustawy, o której mowa

w odnoÊniku 1.

———————
61) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 29 lit. a ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 1.
62) Przez art. 1 pkt 29 lit. b ustawy, o której mowa w odnoÊ-

niku 1.
63) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 30 ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 1.
64) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 31 ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 1.
65) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 181, poz. 1515, z 2003 r.
Nr 72, poz. 658, z 2004 r. Nr 46, poz. 444 i Nr 281,
poz. 2779, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362, z 2006 r. Nr 170,
poz. 1217 oraz z 2007 r. Nr 99, poz. 658 i Nr 166,
poz. 1172.



4) Êwiadczenia o charakterze rentowym z instytucji
zagranicznej.

Art. 34.66) 1. Prawo do emerytury lub renty rolni-
czej 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 ty-
tu∏u niezdolnoÊci do pracy albo nadwy˝ki emerytury
lub renty inwalidzkiej z ubezpieczenia spo∏ecznego
rolników indywidualnych i cz∏onków ich rodzin ponad
95 % emerytury podstawowej.

2. Przy stosowaniu zawieszenia prawa do emery-
tury lub renty rolniczej z ubezpieczenia, zgodnie
z ust. 1, nie bierze si´ pod uwag´ dochodów z dzia∏al-
noÊci rolniczej.

Art. 35. 1. Zasi∏ek pogrzebowy przys∏uguje osobie,
która ponios∏a koszty pogrzebu po Êmierci:

1) ubezpieczonego, nie wy∏àczajàc osoby podlegajà-
cej tylko ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobo-
wemu i macierzyƒskiemu;

2) uprawnionego do emerytury lub renty z ubezpie-
czenia;

3)67) cz∏onka rodziny osoby, o której mowa w pkt 1
lub 2, pozostajàcego na jej utrzymaniu i spe∏niajà-
cego warunki do renty rodzinnej;

4)68) osoby, która w dniu Êmierci nie mia∏a ustalonego
prawa do emerytury lub renty z ubezpieczenia, lecz
spe∏nia∏a warunki do jej przyznania i pobierania.

2. Je˝eli koszty pogrzebu ponios∏o kilka osób, zasi-
∏ek pogrzebowy ulega podzia∏owi mi´dzy te osoby
proporcjonalnie do poniesionych kosztów.

3. Zasi∏ek pogrzebowy przys∏uguje w wysokoÊci
okreÊlonej w przepisach emerytalnych.

4. W razie zbiegu prawa do zasi∏ku pogrzebowego
na podstawie ustawy z prawem do zasi∏ku pogrzebo-
wego na podstawie odr´bnych przepisów, przyznaje
si´ zasi∏ek pogrzebowy na podstawie odr´bnych prze-
pisów.

Rozdzia∏ 3

Post´powanie w indywidualnych sprawach
z zakresu ubezpieczenia

Art. 36. 1. Prezes Kasy wydaje decyzje w spra-
wach:

1)69) podlegania ubezpieczeniu oraz ustania ubezpie-
czenia, a tak˝e wysokoÊci nale˝noÊci z tytu∏u sk∏a-
dek na ubezpieczenie;

2) (uchylony);70)

2a)71) przed∏u˝enia prawa do renty rolniczej szkole-
niowej;

3) ustalenia prawa do Êwiadczeƒ pieni´˝nych z ubez-
pieczenia i ich indywidualnego wymiaru;

4) zawieszenia prawa do Êwiadczeƒ;

5) zawieszenia lub wstrzymania wyp∏aty Êwiadczeƒ
oraz wznowienia zawieszonej lub wstrzymanej
wyp∏aty;

6) zwrotu nienale˝nie pobranych Êwiadczeƒ;

7) przyznania odsetek za opóênienie w wyp∏acie
Êwiadczeƒ;

8) potràcenia sk∏adek na ubezpieczenie lub innych
nale˝noÊci ze Êwiadczeƒ z ubezpieczenia;

9)72) wymierzania i pobierania sk∏adek na ubezpiecze-
nie zdrowotne, z zastrze˝eniem ust. 1a;

10)73) o których mowa w art. 41a i 55.

1a.74) Decyzje, o których mowa w ust. 1 pkt 9, Pre-
zes Kasy wydaje w sprawach spornych.

2. Prezes Kasy mo˝e upowa˝niaç do wydawania
decyzji w sprawach, o których mowa w ust. 1, pracow-
ników Kasy. Ponadto Prezes Kasy i Prezes Zak∏adu
mogà postanowiç, ˝e okreÊlone decyzje b´dà wyda-
wane, z upowa˝nienia Prezesa Kasy, przez pracowni-
ków Zak∏adu.

3.75) Od decyzji w sprawach, o których mowa
w ust. 1 pkt 1—9, a tak˝e w przypadku niewydania de-
cyzji przys∏uguje odwo∏anie do sàdu w terminach i na
zasadach okreÊlonych w przepisach Kodeksu post´po-
wania cywilnego o post´powaniu odr´bnym w spra-
wach z zakresu ubezpieczeƒ spo∏ecznych.

4.76) Wniesienie odwo∏ania do sàdu od decyzji
ustalajàcej podleganie ubezpieczeniu i obowiàzek
op∏acania nale˝noÊci z tytu∏u sk∏adek na to ubezpie-
czenie nie wstrzymuje wykonania tej decyzji.
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———————
66) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 32 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 1.
67) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 33 lit. a ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 1.
68) Dodany przez art. 1 pkt 33 lit. b ustawy, o której mowa

w odnoÊniku 1.
69) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 34 lit. a tiret

pierwsze ustawy, o której mowa w odnoÊniku 1.

———————
70) Przez art. 1 pkt 12 lit. a ustawy z dnia 12 wrzeÊnia 1996 r.

o zmianie ustawy o ubezpieczeniu spo∏ecznym rolników
(Dz. U. Nr 124, poz. 585 i Nr 155, poz. 771), która wesz∏a
w ˝ycie z dniem 1 stycznia 1997 r.

71) Dodany przez art. 1 pkt 34 lit. a tiret drugie ustawy, o któ-
rej mowa w odnoÊniku 1.

72) Dodany przez art. 182 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 23 stycz-
nia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodo-
wym Funduszu Zdrowia (Dz. U. Nr 45, poz. 391), która
wesz∏a w ˝ycie z dniem 1 kwietnia 2003 r.

73) Dodany przez art. 1 pkt 34 lit. a tiret trzecie ustawy, o któ-
rej mowa w odnoÊniku 1.

74) Dodany przez art. 182 pkt 1 lit. b ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 72.

75) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 34 lit. b ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 1.

76) Dodany przez art. 1 pkt 34 lit. c ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 1.



Art. 37. 1. Rolnik jest obowiàzany, nie czekajàc na
wezwanie, w ciàgu 14 dni zg∏aszaç Kasie osoby podle-
gajàce ubezpieczeniu w jego gospodarstwie oraz in-
formowaç Kas´ o okolicznoÊciach majàcych wp∏yw na
podleganie ubezpieczeniu i o zmianach tych okolicz-
noÊci.

2. Osoba pobierajàca Êwiadczenia z ubezpieczenia
jest obowiàzana, nie czekajàc na wezwanie, w ciàgu
14 dni zg∏aszaç Kasie okolicznoÊci majàce wp∏yw na
wysokoÊç i prawo pobierania tych Êwiadczeƒ.

3.77) Organy prowadzàce ewidencj´ gruntów i bu-
dynków, organy podatkowe, organy prowadzàce ksi´-
gi wieczyste, Zak∏ad, Agencja Restrukturyzacji i Mo-
dernizacji Rolnictwa oraz organy wykonawcze jedno-
stek samorzàdu terytorialnego sà obowiàzane udzie-
laç nieodp∏atnie Kasie informacji niezb´dnych do
ustalenia okolicznoÊci majàcych znaczenie w spra-
wach z zakresu ubezpieczenia.

4.78) 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 gospodarstw rol-
nych.

Art. 38. Przy ustalaniu podlegania ubezpieczeniu
domniemywa si´, ˝e:

1) w∏aÊciciel gruntów zaliczonych do u˝ytków rol-
nych lub dzier˝awca takich gruntów, je˝eli dzier˝a-
wa jest zarejestrowana w ewidencji gruntów i bu-
dynków, prowadzi dzia∏alnoÊç rolniczà na tych
gruntach;

2) podatnik podatku rolnego lub podatku od docho-
du z dzia∏ów specjalnych prowadzi dzia∏alnoÊç rol-
niczà w rozmiarze wynikajàcym z zakresu opodat-
kowania;

3) je˝eli w∏asnoÊç lub dzier˝awa gruntów, o których
mowa w pkt 1, przys∏uguje kilku osobom lub je˝e-
li obowiàzek podatkowy, o którym mowa w pkt 2,
cià˝y na kilku osobach — ka˝da z tych osób uczest-
niczy w prowadzeniu dzia∏alnoÊci rolniczej;

4) osoba bliska rolnikowi, spe∏niajàca warunki okreÊ-
lone w art. 6 pkt 2 lit. a i b, stale pracuje w gospo-
darstwie rolnym i nie jest zwiàzana z rolnikiem sto-
sunkiem pracy — je˝eli okolicznoÊç ta zosta∏a
stwierdzona zgodnym oÊwiadczeniem rolnika i tej
osoby.

Art. 39. 1. Decyzjà ustalajàcà podleganie ubezpie-
czeniu mo˝na objàç wszystkich ubezpieczonych, za
których sk∏adk´ op∏aca ten sam rolnik.

2. Decyzja ustalajàca podleganie ubezpieczeniu
powinna zawieraç w szczególnoÊci:

1) okreÊlenie rodzaju ubezpieczenia;

2) okreÊlenie poczàtkowej daty podlegania ubezpie-
czeniu;

3)79) okreÊlenie zasad obliczania sk∏adek oraz sposo-
bu ich op∏acania i obowiàzujàcych terminów p∏at-
noÊci;

4) wskazanie rolnika zobowiàzanego do op∏acania
sk∏adek albo osób zobowiàzanych solidarnie;

5)80) okreÊlenie kwoty nale˝noÊci z tytu∏u sk∏adek wy-
nikajàcej z obj´cia ubezpieczeniem i terminu za-
p∏aty.

3. (uchylony).81)

4.82) W razie zmiany stanu faktycznego lub stanu
prawnego, na podstawie którego wydano decyzj´
o ustaleniu podlegania ubezpieczeniu, wydaje si´ no-
wà decyzj´. Je˝eli jednak zmianie ulegnie wysokoÊç
kwartalnych sk∏adek, rolnikowi obowiàzanemu do ich
op∏acania dor´cza si´ informacj´ w tej sprawie.

Art. 39a. 1.83) Odbierajàcy oÊwiadczenie, o którym
mowa w art. 5a, pracownik Kasy poucza rolnika
o skutkach prawnych tego oÊwiadczenia i umieszcza
stosownà informacj´ na wydanej decyzji.

2. Kasa niezw∏ocznie przekazuje w∏aÊciwemu od-
dzia∏owi Zak∏adu odpis decyzji stwierdzajàcej podle-
ganie ubezpieczeniu przez osob´, o której mowa
w art. 5a, lub ustanie ubezpieczenia takiej osoby.

3. Kasa niezw∏ocznie przekazuje w∏aÊciwemu od-
dzia∏owi Zak∏adu oÊwiadczenie przewidziane w art. 5a.

4. (uchylony).84)

Art. 40. 1. Sk∏adki na ubezpieczenie op∏aca si´ co
kwarta∏. Termin p∏atnoÊci przypada ostatniego dnia
pierwszego miesiàca danego kwarta∏u, z zastrze˝e-
niem art. 50.

1a.85) Je˝eli decyzja, w której okreÊlono wysokoÊç zo-
bowiàzaƒ z tytu∏u sk∏adek, nie zosta∏a dor´czona co naj-
mniej na 14 dni przed ustawowym terminem p∏atnoÊ-
ci, o którym mowa w ust. 1, obowiàzuje termin p∏atnoÊ-
ci wynoszàcy 14 dni od dnia dor´czenia tej decyzji.

Dziennik Ustaw Nr 50 — 2831 — Poz. 291

———————
77) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 35 lit. a ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 1.
78) Dodany przez art. 1 pkt 35 lit. b ustawy, o której mowa

w odnoÊniku 1.

———————
79) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 36 lit. a tiret

pierwsze ustawy, o której mowa w odnoÊniku 1.
80) Dodany przez art. 1 pkt 36 lit. a tiret drugie ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 1.
81) Przez art. 1 pkt 36 lit. b ustawy, o której mowa w odnoÊ-

niku 1.
82) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 36 lit. c ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 1.
83) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 37 lit. a ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 1.
84) Przez art. 1 pkt 37 lit. b ustawy, o której mowa w odnoÊ-

niku 1.
85) Dodany przez art. 1 pkt 38 ustawy, o której mowa w od-

noÊniku 1.



2. Je˝eli wysokoÊç sk∏adki jest uzale˝niona od wy-
sokoÊci emerytury podstawowej, przy obliczaniu wy-
sokoÊci sk∏adki przyjmuje si´ kwot´ emerytury pod-
stawowej obowiàzujàcà w ostatnim miesiàcu po-
przedniego kwarta∏u.

Art. 40a.86) 1. Od sk∏adek nieop∏aconych w termi-
nie przez rolnika pobiera si´ od rolnika odsetki za
zw∏ok´, na zasadach i w wysokoÊci okreÊlonej w dzia-
le III rozdzia∏ 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Or-
dynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60,
z póên. zm.87)).

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

Art. 41. 1. Kasa dokonuje poboru sk∏adek na ubez-
pieczenie.

2. Je˝eli pobór sk∏adki nast´puje w gotówce, inka-
sentem mo˝e byç pracownik Kasy lub Zak∏adu albo in-
na upowa˝niona osoba. Je˝eli czynnoÊci inkasa nie
nale˝à do zakresu obowiàzków pracownika, inkasen-
towi przys∏uguje prowizja na zasadach okreÊlonych
w umowie z Kasà.

3. Inkasent jest obowiàzany informowaç rolnika
o sposobie obliczania wysokoÊci sk∏adki.

Art. 41a.88) 1. Prezes Kasy lub upowa˝niony przez
niego pracownik Kasy, w przypadkach uzasadnionych
wa˝nym interesem zainteresowanego, na jego wnio-
sek, uwzgl´dniajàc mo˝liwoÊci p∏atnicze wnioskodaw-
cy oraz stan finansów funduszów emerytalno-rento-
wego i sk∏adkowego, mo˝e:

1) odroczyç termin p∏atnoÊci nale˝noÊci z tytu∏u sk∏a-
dek na ubezpieczenie, 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 po-
branych Êwiadczeƒ w ca∏oÊci lub cz´Êci.

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

1) w wyniku post´powania egzekucyjnego lub na
podstawie posiadanych dokumentów stwierdzo-
no, ˝e d∏u˝nik nie posiada êróde∏ dochodu i majàt-
ku, z którego mo˝na dochodziç nale˝noÊci, oraz
brak jest mo˝liwoÊci przeniesienia odpowiedzial-
noÊci;

2) d∏u˝nik zmar∏, nie pozostawiajàc majàtku, z które-
go mo˝na by dochodziç nale˝noÊci, i jednoczeÊ-
nie nie ma mo˝liwoÊci przeniesienia odpowie-
dzialnoÊci;

3) kwota nale˝noÊci nie przekracza pi´ciokrotnej war-
toÊci 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 równie˝ umorze-
nie odsetek za zw∏ok´ w ca∏oÊci lub w takiej cz´Êci,
w jakiej zosta∏y umorzone sk∏adki, oraz powoduje
umorzenie nale˝nych Kasie kosztów upomnienia.

4. Od nale˝noÊci z tytu∏u sk∏adek, których sp∏at´
roz∏o˝ono na raty, nie nalicza si´ odsetek za zw∏ok´,
poczàwszy 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∏a-
conych sk∏adek staje si´ wymagalna wraz z odsetkami
za zw∏ok´ liczonymi od dnia nast´pujàcego po dniu,
w którym up∏ywa termin p∏atnoÊci wynikajàcy z art. 40.

6. W razie dokonywania wp∏at na poczet rat, na ja-
kie zosta∏a roz∏o˝ona nale˝noÊç z tytu∏u sk∏adek, wp∏a-
t´ zalicza si´ na poczet sk∏adek o najwczeÊniejszym
terminie p∏atnoÊci i nale˝nych od nich odsetek za
zw∏ok´.

Art. 41b.89) 1. Nale˝noÊci z tytu∏u sk∏adek ulegajà
przedawnieniu po up∏ywie 10 lat, liczàc od dnia, w któ-
rym sta∏y si´ wymagalne, z zastrze˝eniem ust. 2—7.

2. Nie ulegajà przedawnieniu nale˝noÊci z tytu∏u
sk∏adek zabezpieczone hipotekà, jednak˝e po up∏ywie
terminu przedawnienia nale˝noÊci te mogà byç egze-
kwowane tylko z przedmiotu hipoteki do wysokoÊci
zaleg∏ych sk∏adek i odsetek za zw∏ok´ liczonych do
dnia przedawnienia.

3. Bieg terminu przedawnienia nie rozpoczyna si´,
a rozpocz´ty ulega zawieszeniu od dnia podj´cia decy-
zji o roz∏o˝eniu nale˝noÊci na raty lub odroczeniu ter-
minu p∏atnoÊci, do dnia terminu p∏atnoÊci odroczonej
nale˝noÊci z tytu∏u sk∏adek lub ostatniej raty, z zastrze-
˝eniem ust. 4.

4. Je˝eli w ustalonym terminie d∏u˝nik nie zap∏aci∏
którejkolwiek z rat, na jakie zosta∏a roz∏o˝ona nale˝-
noÊç, bieg terminu przedawnienia nie rozpoczyna si´,
a rozpocz´ty ulega zawieszeniu od dnia podj´cia decy-
zji o roz∏o˝eniu nale˝noÊci na raty, do dnia podj´cia
decyzji o wygaÊni´ciu decyzji o roz∏o˝eniu na raty na-
le˝noÊci z tytu∏u sk∏adek.

5. Bieg terminu przedawnienia zostaje zawieszony
od dnia podj´cia pierwszej czynnoÊci zmierzajàcej do
wyegzekwowania nale˝noÊci z tytu∏u sk∏adek, o której
d∏u˝nik zosta∏ zawiadomiony, do dnia zakoƒczenia po-
st´powania egzekucyjnego.
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86) Dodany przez art. 1 pkt 39 ustawy, o której mowa w od-

noÊniku 1.
87) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 85, poz. 727, Nr 86,
poz. 732 i Nr 143, poz. 1199, z 2006 r. Nr 66, poz. 470,
Nr 104, poz. 708, Nr 143, poz. 1031, Nr 217, poz. 1590
i Nr 225, poz. 1635 oraz z 2007 r. Nr 112, poz. 769, Nr 120,
poz. 818, Nr 192, poz. 1378 i Nr 225, poz. 1671.

88) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 40 ustawy, o któ-
rej mowa w odnoÊniku 1.

———————
89) Dodany przez art. 1 pkt 41 ustawy, o której mowa w od-

noÊniku 1.



6. Bieg terminu przedawnienia przerywa og∏osze-
nie upad∏oÊci. Po przerwaniu bieg terminu przedaw-
nienia rozpoczyna si´ na nowo od dnia nast´pujàcego
po dniu uprawomocnienia si´ postanowienia o ukoƒ-
czeniu post´powania upad∏oÊciowego lub jego umo-
rzeniu.

7. Przedawnienie nale˝noÊci z tytu∏u sk∏adek wyni-
kajàcych z decyzji o odpowiedzialnoÊci osoby trzeciej
lub nast´pcy prawnego nast´puje po up∏ywie 5 lat, li-
czàc od koƒca roku kalendarzowego, w którym decy-
zja zosta∏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. Za-
wieszenie biegu terminu przedawnienia trwa do dnia,
w którym decyzja innego organu sta∏a si´ ostateczna
lub orzeczenie sàdu uprawomocni∏o si´, nie d∏u˝ej
jednak ni˝ 2 lata.

9. Bieg przedawnienia terminu, o którym mowa
w ust. 1, ulega zawieszeniu od dnia Êmierci spadko-
dawcy do dnia uprawomocnienia si´ postanowienia
sàdu o stwierdzeniu nabycia spadku, nie d∏u˝ej jednak
ni˝ do dnia, w którym up∏yn´∏y 2 lata od Êmierci spad-
kodawcy.

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 poczet
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∏aco-
nych lub nienale˝nie op∏aconych sk∏adek podlegajà-
cych zwrotowi, 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 otrzy-
mania 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 ty-
tu∏u sk∏adek, nadp∏acone lub nienale˝nie op∏acone
sk∏adki podlegajà zwrotowi z urz´du.

15. Nie podlegajà zwrotowi nadp∏acone lub niena-
le˝nie op∏acone sk∏adki nieprzekraczajàce równowar-
toÊci sumy kosztów powiadomienia p∏atnika o nadp∏a-
cie listem poleconym oraz kosztów jej zwrotu.

Art. 42. Kasa prowadzi ewidencj´ okresów podle-
gania ubezpieczeniu i op∏acania sk∏adek za ka˝dego
ubezpieczonego. Osoba zainteresowana ma prawo
wglàdu do ewidencji w zakresie dotyczàcym jej spraw
oraz zg∏aszania uwag i zastrze˝eƒ.

Art. 43. 1. Kasa wydaje legitymacje dla ubezpieczo-
nych, emerytów, rencistów oraz cz∏onków ich rodzin.

2. Prezes Kasy okreÊla szczegó∏owe zasady wyda-
wania legitymacji, o których mowa w ust. 1, oraz do-
konywania w nich wpisów.

Art. 44. 1. Prawo do Êwiadczeƒ z ubezpieczenia
ustala si´ na wniosek osoby zainteresowanej albo in-
nej osoby majàcej interes prawny w ustaleniu tego
prawa.

2. Prawo do Êwiadczeƒ z ubezpieczenia lub ich wy-
sokoÊç ustala si´ ponownie, na wniosek osoby zainte-
resowanej albo z urz´du, je˝eli po uprawomocnieniu
si´ decyzji zostanà przedstawione nowe dowody lub
ujawnione nowe okolicznoÊci, majàce wp∏yw na pra-
wo do Êwiadczeƒ lub ich wysokoÊç.

3. Zmiany w indywidualnym wymiarze Êwiadczeƒ
z ubezpieczenia, wynikajàce ze zmian w przepisach
prawa, ustala si´ z urz´du.

4. Zawieszenie prawa do Êwiadczeƒ oraz zawiesze-
nie lub wstrzymanie ich wyp∏aty stosuje si´ z urz´du.

5. Wznowienie zawieszonej lub wstrzymanej wyp∏a-
ty Êwiadczenia bàdê jego cz´Êci nast´puje na wniosek.

Art. 45.90) 1. O zaistnieniu wypadku przy pracy rol-
niczej poszkodowany, rolnik, domownik lub inna oso-
ba sà zobowiàzane zawiadomiç 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 poszkodo-
wany w chwili wypadku by∏ w stanie nietrzeêwym lub
pod wp∏ywem Êrodków odurzajàcych, substancji
psychotropowych lub innych Êrodków o podobnym
dzia∏aniu, lekarz udzielajàcy pierwszej pomocy kieru-
je poszkodowanego na badania niezb´dne do ustale-
nia ich zawartoÊci w organizmie. Poszkodowany jest
obowiàzany poddaç si´ temu badaniu. Odmowa pod-
dania si´ badaniu lub inne zachowanie uniemo˝liwia-
jàce jego przeprowadzenie powoduje pozbawienie
prawa do Êwiadczenia z tytu∏u wypadku przy pracy
rolniczej, chyba ˝e poszkodowany udowodni, ˝e mia∏y
miejsce przyczyny, które uniemo˝liwi∏y poddanie si´
temu badaniu. Koszty tego badania pokrywa Kasa.

3. Niedope∏nienie przez poszkodowanego lub rol-
nika obowiàzku, o którym mowa w ust. 1, ocenia si´
przy ustalaniu okolicznoÊci i przyczyn wypadku oraz
prawa do jednorazowego odszkodowania.

4. Kasa ustala okolicznoÊci i przyczyny wypadku
przy pracy rolniczej. Osoba upowa˝niona przez Preze-
sa Kasy ma prawo dokonaç ogl´dzin miejsca i przed-
miotów zwiàzanych z wypadkiem oraz przeprowadziç
dowody z zeznaƒ poszkodowanego i Êwiadków.

5. Minister w∏aÊciwy do spraw rozwoju wsi6) okreÊ-
li, w drodze rozporzàdzenia, sposób i tryb zg∏aszania
wypadku przy pracy rolniczej oraz ustalania jego oko-
licznoÊci i przyczyn, uwzgl´dniajàc:

Dziennik Ustaw Nr 50 — 2833 — Poz. 291

———————
90) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 42 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 1.



1) sposób dokumentowania wypadku przy pracy rol-
niczej,

2) zg∏aszanie roszczenia o jednorazowe odszkodowa-
nie z tytu∏u wypadku przy pracy rolniczej,

3) prowadzenie post´powania dowodowego w celu
ustalenia okolicznoÊci i przyczyn wypadku przy
pracy rolniczej,

4) informacje, które powinny si´ znaleêç w protokole
powypadkowym

— bioràc pod uwag´ koniecznoÊç zapewnienia jed-
nolitoÊci procedur przy ustalaniu okolicznoÊci i przy-
czyn tych wypadków.

Art. 46.91) 1. Orzeczenia dotyczàce:

1) trwa∏ej i okresowej ca∏kowitej niezdolnoÊci do pra-
cy w gospodarstwie rolnym,

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

3) niezdolnoÊci do samodzielnej egzystencji,

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

5) celowoÊci przekwalifikowania zawodowego z po-
wodu trwa∏ej ca∏kowitej niezdolnoÊci do pracy
w gospodarstwie rolnym,

6) wskazaƒ do rehabilitacji leczniczej,

7) innych okolicznoÊci warunkujàcych przyznanie
Êwiadczeƒ z ubezpieczenia spo∏ecznego rolników

— w zwiàzku z prowadzonym post´powaniem
o ustalenie prawa do Êwiadczeƒ wydajà w pierwszej
instancji lekarze rzeczoznawcy Kasy, a w drugiej in-
stancji — komisje lekarskie Kasy.

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

1) sta∏ego lub d∏ugotrwa∏ego uszczerbku na zdrowiu
lub Êmierci wskutek wypadku przy pracy rolniczej
lub rolniczej choroby zawodowej, lub

2) trwa∏ej lub okresowej ca∏kowitej niezdolnoÊci do
pracy w gospodarstwie rolnym, lub

3) niezdolnoÊci do samodzielnej egzystencji.

3. Prezes Kasy sprawuje nadzór nad orzekaniem
lekarzy rzeczoznawców Kasy i komisji lekarskich Kasy.

4. Minister w∏aÊciwy do spraw rozwoju wsi6) okreÊ-
li, w drodze rozporzàdzenia:

1) szczegó∏owe warunki orzekania o ca∏kowitej nie-
zdolnoÊci do pracy w gospodarstwie rolnym oraz
orzekania o celowoÊci przekwalifikowania zawo-
dowego,

2) tryb post´powania orzeczniczego,

3) tryb i termin wnoszenia odwo∏aƒ od orzeczeƒ leka-
rzy rzeczoznawców Kasy,

4) formy nadzoru nad orzekaniem lekarzy rzeczo-
znawców Kasy i komisji lekarskich Kasy,

5) dodatkowe kwalifikacje zawodowe wymagane od
lekarzy realizujàcych zadania z zakresu orzecznic-
twa lekarskiego

— majàc na uwadze koniecznoÊç zapewnienia w Ka-
sie jednolitoÊci stosowania procedur dotyczàcych re-
alizacji zadaƒ z zakresu orzecznictwa lekarskiego.

5. Stwierdzenia rolniczej choroby zawodowej do-
konuje w∏aÊciwy paƒstwowy powiatowy inspektor sa-
nitarny w trybie okreÊlonym w przepisach wydanych
na podstawie Kodeksu pracy.

Art. 47. 1.92) OkolicznoÊci, o których mowa
w art. 28 ust. 7, ustala si´ na podstawie zaÊwiadczenia
w∏aÊciwego starosty lub wójta.

2. Spe∏nienie warunku niemo˝liwoÊci sprzeda˝y
nieruchomoÊci, w myÊl art. 28 ust. 7 pkt 1, stwierdza
Agencja W∏asnoÊci Rolnej Skarbu Paƒstwa93) lub upo-
wa˝niony przez nià wójt.

3. Minister w∏aÊciwy do spraw rozwoju wsi21),
w drodze rozporzàdzenia, okreÊla szczegó∏owy tryb
post´powania w sprawach, o których mowa w ust. 2,
oraz zasady pokrywania kosztów dokonanych czynno-
Êci przez Kas´, a w uzasadnionych przypadkach —
przez wnioskodawc´.

Art. 48. 1. WysokoÊç Êwiadczenia lub jego okreÊlo-
nej cz´Êci ustala si´ za pomocà wskaênika wymiaru,
je˝eli przewiduje to ustawa lub je˝eli wysokoÊç ta po-
zostaje w sta∏ym stosunku do wysokoÊci emerytury
podstawowej, a Êwiadczenie nie ma charakteru jedno-
razowego.

2. Âwiadczenie, którego wysokoÊç jest ustalona za
pomocà wskaênika wymiaru, wyp∏aca si´ w kwocie
odpowiadajàcej iloczynowi tego wskaênika i aktualnej
emerytury podstawowej.
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91) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 43 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 1.

———————
92) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 65 pkt 2 ustawy z dnia

24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw okreÊlajàcych
kompetencje organów administracji publicznej —
w zwiàzku z reformà ustrojowà paƒstwa (Dz. U. Nr 106,
poz. 668), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 1 stycznia 1999 r.

93) Obecnie: Agencja NieruchomoÊci Rolnych, stosownie do
art. 18 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kszta∏towaniu
ustroju rolnego (Dz. U. Nr 64, poz. 592), która wesz∏a
w ˝ycie z dniem 16 lipca 2003 r.



3. W ka˝dym przypadku zmiany wysokoÊci emery-
tury podstawowej wyp∏aca si´ Êwiadczenie, o którym
mowa w ust. 1, w odpowiednio zmienionej wysokoÊci,
z uwzgl´dnieniem terminów waloryzacji emerytur
i rent przys∏ugujàcych na podstawie przepisów eme-
rytalnych — o czym zawiadamia si´ uprawnionego.

Art. 49. 1. Wyp∏ata Êwiadczenia z ubezpieczenia
nast´puje przez dor´czenie uprawnionemu nale˝nej
kwoty za poÊrednictwem poczty lub innej osoby. Za
zgodà uprawnionego Kasa mo˝e stosowaç inne formy
wyp∏aty.

2. Wyp∏ata Êwiadczenia przys∏ugujàcego co mie-
siàc jako Êwiadczenie sta∏e lub okresowe nast´puje
ka˝dego miesiàca w dniu oznaczonym w decyzji, z za-
strze˝eniem ust. 3.

3. Je˝eli miesi´czna wyp∏ata Êwiadczeƒ z ubezpie-
czenia, o których mowa w ust. 2, nie przekroczy∏aby
kwoty emerytury podstawowej, Êwiadczenie mo˝e
byç wyp∏acone z góry, tak aby jedna wyp∏ata by∏a rów-
na co najmniej kwocie najni˝szej emerytury.

Art. 50. 1. Kasa mo˝e potràcaç z wyp∏acanych
Êwiadczeƒ z ubezpieczenia zaleg∏e sk∏adki na ubezpie-
czenie spo∏eczne rolników indywidualnych i cz∏onków
ich rodzin lub na ubezpieczenie, wraz z odsetkami,
a tak˝e sk∏adki na ubezpieczenie za bie˝àcy kwarta∏;
dotyczy to tylko sk∏adek za osob´ pobierajàcà Êwiad-
czenie, z wyjàtkiem domownika, oraz sk∏adek, do któ-
rych op∏acenia zobowiàzana jest ta osoba. Ponadto
z emerytur i rent mogà byç potràcane inne nale˝noÊci
na zasadach okreÊlonych w odr´bnych przepisach.

2. O dokonywaniu potràcenia orzeka si´ w decyzji
ustalajàcej prawo do Êwiadczenia albo w odr´bnej de-
cyzji.

Art. 51.94) Egzekucj´ nale˝noÊci z tytu∏u nieop∏aco-
nych w terminie sk∏adek na ubezpieczenie spo∏eczne
rolników prowadzi si´ w trybie przepisów o post´po-
waniu egzekucyjnym w administracji.

Art. 52.95) 1. W sprawach nieuregulowanych
w ustawie stosuje si´ odpowiednio przepisy ustawy
o systemie ubezpieczeƒ spo∏ecznych, a ponadto:

1) do sk∏adek na ubezpieczenie stosuje si´ odpo-
wiednio 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. 97a96), 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 sierp-
nia 1997 r. — Ordynacja podatkowa;

2) do przyznawania Êwiadczeƒ z ubezpieczenia i do
ich wyp∏aty stosuje si´ odpowiednio przepisy re-
gulujàce przyznawanie i wyp∏at´ odpowiednich
Êwiadczeƒ przys∏ugujàcych pracownikom i cz∏on-
kom ich rodzin.

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

Art. 52a.97) Do sk∏adek na ubezpieczenie zdrowotne
w zakresie ich poboru, wymierzania odsetek za zw∏ok´,
egzekucji, dokonywania zabezpieczeƒ na wszystkich
nieruchomoÊciach d∏u˝nika oraz stosowania ulg i umo-
rzeƒ stosuje si´ odpowiednio przepisy dotyczàce sk∏a-
dek na ubezpieczenie spo∏eczne rolników.

Rozdzia∏ 4

Inne sprawy zwiàzane z ubezpieczeniem

Art. 53. (uchylony).98)

Art. 54. (uchylony).99)

Art. 55. 1.100) Prezes Kasy mo˝e przyznaç emerytu-
r´, rent´ rolniczà z tytu∏u niezdolnoÊci do pracy lub ren-
t´ rodzinnà rolnikowi lub domownikowi lub cz∏onkom
rodziny zmar∏ego rolnika lub domownika, pomimo nie-
spe∏nienia, wskutek szczególnych okolicznoÊci, warun-
ków okreÊlonych w ustawie, je˝eli zainteresowana oso-
ba nie ma niezb´dnych Êrodków utrzymania i nie mo˝e
ich uzyskaç ze wzgl´du na wiek lub stan zdrowia.

2. Âwiadczenie przewidziane w ust. 1 przyznaje si´
w wysokoÊci nieprzekraczajàcej wysokoÊci odpowied-
niego Êwiadczenia z ubezpieczenia emerytalno-rento-
wego.

2a.101) Prezes Kasy mo˝e emerytowi lub renciÊcie,
któremu na skutek niezaprzestania prowadzenia dzia-
∏alnoÊci rolniczej wyp∏ata cz´Êci uzupe∏niajàcej Êwiad-
czenia zosta∏a zawieszona w ca∏oÊci, przyznaç prawo
do wyp∏aty 50 % tej cz´Êci na czas okreÊlony, je˝eli ist-
niejà szczególne przeszkody w zaprzestaniu prowa-
dzenia dzia∏alnoÊci rolniczej.

3. (uchylony).102)

Art. 55a. W sprawach nieuregulowanych w art. 55
stosuje si´ odpowiednio przepisy o przyznawaniu
i wyp∏acie Êwiadczeƒ z ubezpieczenia.
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94) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 44 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 1.
95) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 45 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 1.
96) Uchylony przez art. 1 pkt 53 ustawy z dnia 30 czerwca

2005 r. o zmianie ustawy — Ordynacja podatkowa oraz
o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 143,
poz. 1199), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 1 wrzeÊnia 2005 r.

———————
97) Dodany przez art. 1 pkt 46 ustawy, o której mowa w od-

noÊniku 1.
98) Przez art. 1 pkt 47 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 1.
99) Przez art. 52 pkt 2 ustawy z dnia 1 grudnia 1994 r. o za-

si∏kach rodzinnych i piel´gnacyjnych (Dz. U. z 1995 r.
Nr 4, poz. 17), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 1 marca
1995 r.

100) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 48 lit. a ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 1.

101) Dodany przez art. 1 pkt 48 lit. b ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 1.

102) Przez art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r.
o zmianie ustawy o ubezpieczeniu spo∏ecznym rolników
(Dz. U. Nr 58, poz. 280), która wesz∏a w ˝ycie z dniem
21 sierpnia 1992 r.



Art. 56.103) Je˝eli przyczynà wypadku przy pracy
rolniczej albo rolniczej choroby zawodowej by∏a wa-
dliwoÊç Êrodka stosowanego przy pracy lub nieprawi-
d∏owoÊç Êwiadczonej us∏ugi, za którà odpowiedzial-
noÊç cywilnà ponosi osoba nieb´dàca poszkodowa-
nym lub rolnikiem, na którego rachunek poszkodowa-
ny pracowa∏, Prezes Kasy mo˝e dochodziç od tej oso-
by zwrotu wydatków ponoszonych na Êwiadczenia
z ubezpieczenia z tytu∏u wypadku przy pracy albo cho-
roby zawodowej.

Art. 57. (uchylony).104)

Art. 58. 1. Na wniosek w∏aÊciciela gruntów wcho-
dzàcych w sk∏ad gospodarstwa rolnego, który ma
ustalone prawo do emerytury lub renty z ubezpiecze-
nia albo którego ma∏˝onek ma ustalone takie prawo,
je˝eli zachodzà okolicznoÊci okreÊlone w art. 28 ust. 7
pkt 1, wskazanà we wniosku nieruchomoÊç przejmuje
si´ na w∏asnoÊç Skarbu Paƒstwa za odp∏atnoÊcià.

2. Przej´cie nieruchomoÊci i ustalenie odp∏atnoÊci
nast´puje w drodze decyzji Agencji W∏asnoÊci Rolnej
Skarbu Paƒstwa93).

2a.105) Nale˝noÊci za odp∏atne przejmowanie nie-
ruchomoÊci na w∏asnoÊç Skarbu Paƒstwa pokrywane
sà w ca∏oÊci z bud˝etu paƒstwa w formie dotacji.

3. NieruchomoÊci przej´te na podstawie ust. 1
wchodzà w sk∏ad Zasobu W∏asnoÊci Rolnej Skarbu
Paƒstwa.

4. Do odpowiedzialnoÊci za zobowiàzania zwiàza-
ne z prowadzeniem gospodarstwa rolnego stosuje si´
odpowiednio art. 526106) Kodeksu cywilnego.

5. Minister w∏aÊciwy do spraw rozwoju wsi21),
w drodze rozporzàdzenia, okreÊla szczegó∏owe zasady
i tryb post´powania w sprawach, o których mowa
w ust. 1, w tym sposób ustalania odp∏atnoÊci i wyp∏a-
cania nale˝noÊci z tego tytu∏u.

Rozdzia∏ 5

Organizacja i zakres dzia∏ania Kasy
oraz Rady Rolników

Art. 59. 1.107) Prezesa Kasy powo∏uje Prezes Rady
Ministrów, spoÊród osób nale˝àcych do paƒstwowego

zasobu kadrowego, na wniosek ministra w∏aÊciwego
do spraw rozwoju wsi. Prezes Rady Ministrów odwo-
∏uje Prezesa Kasy.

1a. (uchylony).108)

1b. (uchylony).108)

2.109) Prezes Kasy mo˝e mieç jednego zast´pc´ al-
bo dwóch zast´pców. Zast´pc´ Prezesa Kasy powo∏u-
je minister w∏aÊciwy do spraw rozwoju wsi spoÊród
osób nale˝àcych do paƒstwowego zasobu kadrowe-
go, na wniosek Prezesa, z∏o˝ony po zasi´gni´ciu opinii
Rady Rolników. Minister w∏aÊciwy do spraw rozwoju
wsi odwo∏uje Zast´pc´ Prezesa Kasy.

3. Prezes kieruje Kasà oraz wykonuje zadania prze-
widziane w ustawie i zadania wynikajàce z odr´bnych
przepisów.

Art. 59a.110) 1. Nabór kandydatów do zatrudnienia
na wolne stanowiska pracy w Kasie jest otwarty i kon-
kurencyjny.

2. Og∏oszenie o naborze zamieszcza si´ w Biulety-
nie Informacji Publicznej, o którym mowa w ustawie
z dnia 6 wrzeÊnia 2001 r. o dost´pie do informacji 
publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z póên. zm.111)),
oraz w miejscu powszechnie dost´pnym w jednostce
organizacyjnej, w której jest prowadzony nabór.

Art. 59b.110) Informacje o kandydatach, którzy
zg∏osili si´ do naboru, stanowià informacj´ publicznà
w zakresie obj´tym wymaganiami okreÊlonymi
w og∏oszeniu o naborze.

Art. 59c.110) Termin do sk∏adania dokumentów,
okreÊlony w og∏oszeniu o naborze, nie mo˝e byç krót-
szy ni˝ 14 dni od dnia opublikowania tego og∏oszenia
w Biuletynie Informacji Publicznej.

Art. 59d.110) 1. Po up∏ywie terminu do sk∏adania
dokumentów okreÊlonego w og∏oszeniu o naborze
niezw∏ocznie upowszechnia si´ list´ kandydatów, któ-
rzy spe∏niajà wymagania formalne okreÊlone w og∏o-
szeniu o naborze, przez umieszczenie jej w miejscu
powszechnie dost´pnym w jednostce organizacyjnej,
w której jest prowadzony nabór, a tak˝e przez opubli-
kowanie jej w Biuletynie Informacji Publicznej.

Dziennik Ustaw Nr 50 — 2836 — Poz. 291

———————
103) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 49 ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 1.
104) Przez art. 1 pkt 50 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 1.
105) W brzmieniu ustalonym przez art. 3 ustawy z dnia

8 wrzeÊnia 2006 r. o zmianie ustawy o realizacji prawa
do rekompensaty z tytu∏u pozostawienia nieruchomoÊci
poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 195, poz. 1437),
która wesz∏a w ˝ycie z dniem 11 listopada 2006 r.

106) Uchylony przez art. 1 pkt 34 ustawy z dnia 14 lutego
2003 r. o zmianie ustawy — Kodeks cywilny oraz niektó-
rych innych ustaw (Dz. U. Nr 49, poz. 408), która wesz∏a
w ˝ycie z dniem 25 wrzeÊnia 2003 r.

107) W brzmieniu ustalonym przez art. 35 pkt 1 ustawy z dnia
24 sierpnia 2006 r. o paƒstwowym zasobie kadrowym
i wysokich stanowiskach paƒstwowych (Dz. U. Nr 170,
poz. 1217), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 27 paêdzierni-
ka 2006 r.

———————
108) Dodany przez art. 17 pkt 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.

o przeprowadzaniu konkursów na stanowiska kierowni-
ków centralnych urz´dów administracji rzàdowej, preze-
sów agencji paƒstwowych oraz prezesów zarzàdów
paƒstwowych funduszy celowych (Dz. U. Nr 163,
poz. 1362), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 1 wrzeÊnia
2005 r.; uchylony przez art. 35 pkt 2 ustawy, o której mo-
wa w odnoÊniku 107.

109) W brzmieniu ustalonym przez art. 35 pkt 3 ustawy, o któ-
rej mowa w odnoÊniku 107.

110) Dodany przez art. 3 ustawy z dnia 17 czerwca 2005 r.
o zmianie ustawy o s∏u˝bie cywilnej oraz niektórych in-
nych ustaw (Dz. U. Nr 132, poz. 1110), która wesz∏a w ˝y-
cie z dniem 19 sierpnia 2005 r.

111) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407
oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 132, poz. 1110.



2. Lista, o której mowa w ust. 1, zawiera imi´ i na-
zwisko kandydata oraz jego miejsce zamieszkania
w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Art. 59e.110) 1. Sporzàdza si´ protokó∏ przeprowa-
dzonego naboru kandydatów do zatrudnienia na wol-
ne stanowiska pracy w Kasie.

2. Protokó∏ zawiera w szczególnoÊci:

1) okreÊlenie stanowiska pracy, na które by∏ prowa-
dzony nabór, liczb´ kandydatów oraz imiona, na-
zwiska i adresy nie wi´cej ni˝ 5 najlepszych kandy-
datów uszeregowanych wed∏ug poziomu spe∏nia-
nia przez nich wymagaƒ okreÊlonych w og∏oszeniu
o naborze;

2) informacj´ o zastosowanych metodach i techni-
kach naboru;

3) uzasadnienie dokonanego wyboru.

Art. 59f.110) 1. Informacj´ o wyniku naboru upo-
wszechnia si´ w terminie 14 dni od dnia zatrudnienia
wybranego kandydata albo zakoƒczenia naboru,
w przypadku gdy w jego wyniku nie dosz∏o do zatrud-
nienia ˝adnego kandydata.

2. Informacja, o której mowa w ust. 1, zawiera:

1) nazw´ i adres urz´du;

2) okreÊlenie stanowiska pracy;

3) imi´ i nazwisko wybranego kandydata oraz jego
miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Ko-
deksu cywilnego;

4) uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata albo
uzasadnienie niezatrudnienia ˝adnego kandydata.

3. Informacj´ o wyniku naboru upowszechnia si´
w Biuletynie Informacji Publicznej i w miejscu po-
wszechnie dost´pnym w jednostce organizacyjnej,
w której by∏ prowadzony nabór.

Art. 59g.110) Je˝eli stosunek pracy osoby wy∏onio-
nej w drodze naboru usta∏ w ciàgu 3 miesi´cy od dnia
nawiàzania stosunku pracy, mo˝na zatrudniç na tym
samym stanowisku kolejnà osob´ spoÊród najlep-
szych kandydatów wymienionych w protokole tego
naboru. Przepisy art. 59f stosuje si´ odpowiednio.

Art. 60. 1. Prezes Kasy zatrudnia pracowników na
podstawie umowy o prac´, chyba ˝e odr´bne przepi-
sy wymagajà zatrudnienia na podstawie powo∏ania.

2. Przy wykonywaniu czynnoÊci s∏u˝bowych pra-
cownicy Kasy korzystajà z ochrony prawnej przys∏u-
gujàcej funkcjonariuszom paƒstwowym.

3.112) Do pracowników Kasy stosuje si´ przepisy
o pracownikach urz´dów paƒstwowych, z wyjàtkiem
przepisów dotyczàcych praw i obowiàzków urz´dni-
ków paƒstwowych mianowanych.

Art. 61.113) 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 rozwoju wsi6),
w drodze zarzàdzenia, po zasi´gni´ciu opinii Rady Rol-
ników, nadaje Kasie statut, okreÊlajàc w nim we-
wn´trznà organizacj´ Kasy.

Art. 62. 1. Kasa prowadzi dzia∏alnoÊç w zakresie:

1) obs∏ugi ubezpieczonych i Êwiadczeniobiorców
w sprawach dotyczàcych obj´cia ubezpieczeniem,
sk∏adek na ubezpieczenie oraz przyznawania i wy-
p∏aty Êwiadczeƒ z ubezpieczenia;

2) zadaƒ okreÊlonych w art. 63—66;

3) obs∏ugi prac Rady Rolników;

4)114) informowania ubezpieczonych i Êwiadczenio-
biorców o prawach i obowiàzkach wynikajàcych
z ustawy oraz propagowania dzia∏alnoÊci Kasy.

2. W realizacji ubezpieczenia Kasa wspó∏dzia∏a
z Zak∏adem. W szczególnoÊci Kasa mo˝e zlecaç Zak∏a-
dowi dokonywanie okreÊlonych czynnoÊci, zapewnia-
jàc odpowiednià refundacj´ kosztów. Zasady i tryb
wspó∏dzia∏ania okreÊlajà porozumienia Prezesa Kasy
i Prezesa Zak∏adu.

Art. 63. 1. Kasa prowadzi dzia∏alnoÊç na rzecz za-
pobiegania wypadkom przy pracy rolniczej i rolniczym
chorobom zawodowym, obejmujàcà w szczególnoÊci:

1) analizowanie przyczyn tych wypadków i chorób;

2) prowadzenie dobrowolnych nieodp∏atnych szko-
leƒ i instrukta˝u dla ubezpieczonych w zakresie za-
sad ochrony ˝ycia i zdrowia w gospodarstwie rol-
nym oraz post´powania w razie wypadku przy pra-
cy rolniczej;

3) upowszechnianie wÊród ubezpieczonych wiedzy
o zagro˝eniach wypadkami przy pracy rolniczej
i rolniczymi chorobami zawodowymi, a tak˝e zna-
jomoÊci zasad ochrony ˝ycia i zdrowia w gospo-
darstwie rolnym oraz zasad post´powania w razie
wypadku;

4) podejmowanie staraƒ o w∏aÊciwà produkcj´ i dys-
trybucj´ bezpiecznych Êrodków stosowanych
w rolnictwie oraz sprz´tu i odzie˝y ochronnej dla
rolników.
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———————
112) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 52 ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 1.

———————
113) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 53 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 1.
114) Dodany przez art. 1 pkt 54 ustawy, o której mowa w od-

noÊniku 1.



2.115) Prezes Kasy w porozumieniu z Radà Rolni-
ków, ministrem w∏aÊciwym do spraw zabezpieczenia
spo∏ecznego, ministrem w∏aÊciwym do spraw rozwo-
ju wsi oraz ministrem w∏aÊciwym do spraw zdrowia
okreÊla zasady ochrony zdrowia i ˝ycia w gospodar-
stwie rolnym. Zasady te sà zaleceniami dotyczàcymi
wyposa˝enia gospodarstwa, zabezpieczenia osób pra-
cujàcych oraz sposobu wykonywania czynnoÊci zwià-
zanych z dzia∏alnoÊcià rolniczà, ustanowionymi w celu
zapobiegania wypadkom przy pracy rolniczej i rolni-
czym chorobom zawodowym.

Art. 64. 1.116) Kasa podejmuje dzia∏ania na rzecz
pomocy ubezpieczonym i osobom uprawnionym do
Êwiadczeƒ z ubezpieczenia, wykazujàcym ca∏kowità
niezdolnoÊç do pracy w gospodarstwie rolnym, ale ro-
kujàcym jej odzyskanie w wyniku leczenia i rehabilita-
cji, albo zagro˝onym ca∏kowità niezdolnoÊcià do pracy
w gospodarstwie rolnym, obejmujàce w szczególno-
Êci:

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

2) prowadzenie zak∏adów rehabilitacji leczniczej;

3) wspieranie rozwoju rehabilitacji ambulatoryjnej
na obszarach wiejskich;

4) prowadzenie, we w∏asnym zakresie, badaƒ i analiz
przyczyn niezdolnoÊci do pracy;

5) odp∏atne zlecanie badaƒ naukowych i ekspertyz
dotyczàcych przyczyn niezdolnoÊci do pracy
w gospodarstwie rolnym oraz metod jej przeciw-
dzia∏ania;

6) promocj´ zdrowia;

7) dzia∏ania dotyczàce profilaktyki zdrowotnej w Êro-
dowisku wiejskim.

2. Kasa mo˝e udzielaç pomocy ubezpieczonym
w rehabilitacji cz∏onków ich rodzin, o których mowa
w art. 29 ust. 2 ustawy.

3.117) Minister w∏aÊciwy do spraw rozwoju wsi6)

okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, warunki i tryb kiero-
wania na rehabilitacj´ leczniczà oraz udzielania zamó-
wieƒ na Êwiadczenia i us∏ugi rehabilitacyjne, w tym:

1) wskazania do rehabilitacji oraz ocen´ jej potrzeby,

2) trwa∏oÊç i okresowoÊç ca∏kowitej niezdolnoÊci do
pracy oraz przyczyn´ jej powstania,

3) wiek ubiegajàcego si´ o rehabilitacj´,

4) warunki i tryb kwalifikacji wniosku o rehabilitacj´,

5) sposób zwrotu kosztów przejazdu,

6) warunki i tryb przeprowadzania konkursu oraz za-
wierania umów o Êwiadczenia i us∏ugi rehabilita-
cyjne z podmiotami nieb´dàcymi jednostkami or-
ganizacyjnymi Kasy

— majàc na uwadze potrzeb´ rehabilitacji leczniczej
osób kierowanych i stan finansów funduszu prewen-
cji i rehabilitacji.

Art. 65. Kasa udziela rolnikom informacji o umo-
wach, jakie mogà byç zawierane w zwiàzku z zamia-
rem zaprzestania prowadzenia dzia∏alnoÊci rolniczej.

Art. 66. 1. Kasa mo˝e inicjowaç i wspieraç rozwój
ubezpieczeƒ dla rolników i cz∏onków ich rodzin, pro-
wadzonych przez towarzystwa ubezpieczeƒ wzajem-
nych stosownie do przepisów o dzia∏alnoÊci ubezpie-
czeniowej. W szczególnoÊci Kasa mo˝e udzielaç po-
mocy w powstawaniu i dzia∏alnoÊci takich towarzystw.

2. Zakres i zasady udzielania pomocy przewidzianej
w ust. 1 oraz limity wydatków Kasy na ten cel okreÊ-
la Prezes Kasy w porozumieniu z Radà Rolników lub
na jej wniosek.

Art. 67.118) 1. Rad´ Rolników w liczbie 25 cz∏onków
powo∏uje minister w∏aÊciwy do spraw rozwoju wsi6)

spoÊród kandydatów zg∏oszonych przez spo∏eczno-za-
wodowe organizacje rolników i zwiàzki zawodowe rol-
ników indywidualnych o ogólnokrajowym zasi´gu, po
przeprowadzeniu konsultacji ze zg∏aszajàcymi organi-
zacjami. W chwili rozpocz´cia kadencji co najmniej
15 cz∏onków powinno podlegaç ubezpieczeniu w pe∏-
nym zakresie, a co najmniej 5 cz∏onków powinno po-
bieraç emerytur´ lub rent´ z ubezpieczenia.

2. W posiedzeniach Rady Rolników uczestniczà
z g∏osem doradczym minister w∏aÊciwy do spraw za-
bezpieczenia spo∏ecznego, minister w∏aÊciwy do
spraw rozwoju wsi, minister w∏aÊciwy do spraw finan-
sów publicznych i Prezes Kasy lub ich przedstawiciele.

3. Kadencja Rady Rolników trwa 3 lata.

4. Minister w∏aÊciwy do spraw rozwoju wsi6) przed
up∏ywem kadencji Rady Rolników:

1) odwo∏uje cz∏onka, je˝eli z∏o˝y∏ on rezygnacj´ lub
je˝eli o odwo∏anie wystàpi∏a organizacja zg∏aszajà-
ca;

2) mo˝e, po zasi´gni´ciu opinii Rady Rolników, od-
wo∏aç cz∏onka, je˝eli bez usprawiedliwionych przy-
czyn nie bierze on udzia∏u w pracach Rady Rol-
ników, w okresie czterech kolejnych posiedzeƒ ple-
narnych lub je˝eli zachodzà istotne przeszkody
w jego dalszym udziale w pracach Rady Rolników.

5. Uzupe∏nienia sk∏adu Rady Rolników w toku ka-
dencji dokonuje si´ w trybie przewidzianym dla powo-
∏ania.
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———————
115) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 55 ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 1.
116) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 56 lit. a ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 1.
117) Dodany przez art. 1 pkt 56 lit. b ustawy, o której mowa

w odnoÊniku 1.

———————
118) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 57 ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 1.



Art. 68. 1. Struktur´ organizacyjnà i tryb prac Rady
Rolników okreÊla uchwalany przez nià regulamin.

2. Posiedzenie Rady Rolników zwo∏uje Przewodni-
czàcy Rady z w∏asnej inicjatywy, na wniosek Prezesa
Kasy lub co najmniej 10 cz∏onków Rady bàdê ministra
w∏aÊciwego do spraw rozwoju wsi21).

3. (uchylony).119)

4.120) Rada Rolników podejmuje uchwa∏y bez-
wzgl´dnà wi´kszoÊcià g∏osów przy obecnoÊci co naj-
mniej po∏owy cz∏onków Rady Rolników, 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 podejmowanie uchwa∏ kwalifiko-
wanà wi´kszoÊcià g∏osów tak˝e w innych sprawach.

5.120) Cz∏onkowi Rady Rolników w zwiàzku z udzia-
∏em w pracach Rady Rolników przys∏uguje rycza∏towe
wynagrodzenie.

5a.121) Minister w∏aÊciwy do spraw rozwoju wsi6)

okreÊli w drodze rozporzàdzenia:

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 Ra-
dzie Rolników i wydatki ponoszone w zwiàzku
z udzia∏em w pracach Rady.

6. Prezes Kasy zapewnia obs∏ug´ prac Rady Rolni-
ków.

Art. 69. 1. Rada Rolników ma prawo kontrolowaç
i oceniaç dzia∏alnoÊç Kasy. W tym celu Rada mo˝e ˝à-
daç od Prezesa Kasy informacji i wyjaÊnieƒ oraz udo-
st´pnienia dokumentów.

2. Prezes Kasy jest obowiàzany ustosunkowaç si´
do wniosków pokontrolnych oraz innych postulatów
Rady Rolników dotyczàcych dzia∏alnoÊci Kasy w ter-
minie 14 dni.

Art. 70.122) 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, stanowisko lub opini´ wraz z uzasadnieniem
obejmujàcym w szczególnoÊci ocen´ skutków finan-
sowych projektowanej regulacji.

Art. 71. Rada Rolników opiniuje projekty:

1) aktów prawnych regulujàcych ubezpieczenie,
w szczególnoÊci aktów wykonawczych do ustawy,
oraz aktów prawnych majàcych bezpoÊredni
wp∏yw na funkcjonowanie ubezpieczenia;

2) programów dzia∏ania i planów finansowych Kasy.

Art. 72. (uchylony).123)

Art. 73.124) Rada Rolników mo˝e wyst´powaç do
organów administracji paƒstwowej, instytucji paƒ-
stwowych i organów jednostek samorzàdu terytorial-
nego o podj´cie okreÊlonych inicjatyw lub dzia∏aƒ
w sprawach zwiàzanych z ubezpieczeniem. Adresat
wystàpienia jest obowiàzany udzieliç Radzie odpowie-
dzi w terminie jednego miesiàca.

Art. 74. 1.125) Prezes Kasy, w terminie do dnia
31 marca ka˝dego roku, przedstawia Radzie Rolników
sprawozdanie z dzia∏alnoÊci Kasy i funduszu sk∏adko-
wego w poprzednim roku.

1a.126) Rada Rolników rozpatruje sprawozdanie,
o którym mowa w ust. 1, i uchwala opini´ wraz
z ewentualnymi wnioskami, w terminie do dnia
30 kwietnia.

2. W sprawozdaniu, o którym mowa w ust. 1, za-
mieszcza si´ tak˝e informacj´ o kierunkach dzia∏alno-
Êci Rady Rolników oraz podj´tych przez nià uchwa∏ach
i ich realizacji.

3.127) Prezes Kasy przedstawia sprawozdanie, wraz
z opinià Rady Rolników, ministrom wymienionym
w art. 67 ust. 2.

Rozdzia∏ 6

Gospodarka finansowa

Art. 75. Kasa prowadzi samodzielnà gospodark´
finansowà.

Art. 76. 1. Tworzy si´ Fundusz Sk∏adkowy Ubezpie-
czenia Spo∏ecznego Rolników, zwany dalej „fundu-
szem sk∏adkowym”. Fundusz ten jest osobà prawnà;
funkcje zarzàdu pe∏ni z urz´du Prezes Kasy pod nadzo-
rem Rady Rolników.

2.128) Podstawy finansowe ubezpieczenia i dzia∏al-
noÊci Kasy stanowià tak˝e fundusze emerytalno-ren-
towy, administracyjny oraz prewencji i rehabilitacji,
którymi dysponuje Prezes Kasy.

2a.129) Fundusze, o których mowa w ust. 2, sà paƒ-
stwowymi funduszami celowymi.

3. Paƒstwo gwarantuje wyp∏at´ Êwiadczeƒ finan-
sowanych z funduszu emerytalno-rentowego.
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———————
119) Przez art. 1 pkt 58 lit. a ustawy, o której mowa w odnoÊ-

niku 1.
120) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 58 lit. b ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 1.
121) Dodany przez art. 1 pkt 58 lit. c ustawy, o której mowa

w odnoÊniku 1.
122) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 59 ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 1.

———————
123) Przez art. 1 pkt 60 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 1.
124) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 65 pkt 3 ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 92.
125) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 61 lit. a ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 1.
126) Dodany przez art. 1 pkt 61 lit. b ustawy, o której mowa

w odnoÊniku 1.
127) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 2 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 6.
128) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 62 lit. a ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 1.
129) Dodany przez art. 1 pkt 62 lit. b ustawy, o której mowa

w odnoÊniku 1.



Art. 76a.130) 1. Nadzór nad funduszem sk∏adko-
wym pe∏ni Rada Nadzorcza Funduszu Sk∏adkowego.

2.131) W sk∏ad Rady Nadzorczej Funduszu Sk∏adko-
wego wchodzi 5 przedstawicieli Rady Rolników
i 2 przedstawicieli wyznaczonych przez ministra w∏a-
Êciwego do spraw rozwoju wsi oraz po 1 przedstawi-
cielu wyznaczonym przez ministra w∏aÊciwego do
spraw finansów publicznych i ministra w∏aÊciwego do
spraw zabezpieczenia spo∏ecznego.

3. Minister w∏aÊciwy do spraw rozwoju wsi6), po
zasi´gni´ciu opinii Rady Rolników, nadaje, w drodze
zarzàdzenia, statut funduszowi sk∏adkowemu.

Art. 77. 1.132) Fundusz sk∏adkowy jest przeznaczo-
ny na finansowanie:

1) Êwiadczeƒ z ubezpieczenia wypadkowego, choro-
bowego i macierzyƒskiego;

2) bezpoÊrednich kosztów funkcjonowania Rady Rol-
ników;

3) kosztów zarzàdzania funduszem i wykonywania je-
go 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 funduszu prewencji
i rehabilitacji, o którym mowa w art. 80 ust. 3.

2.132) Fundusz sk∏adkowy tworzy si´ ze sk∏adek na
ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyƒ-
skie oraz z innych êróde∏ okreÊlonych w statucie fun-
duszu sk∏adkowego, zapewniajàc pe∏ne pokrycie wy-
datków funduszu sk∏adkowego oraz odpisów, o któ-
rych mowa w art. 79 ust. 2 i art. 80 ust. 2.

3. Wydatki na dzia∏alnoÊç przewidzianà w art. 66
nie powinny przekroczyç 1 % planowanych wydatków
funduszu w danym roku.

4.133) W razie powstania niedoboru funduszu
sk∏adkowego, mo˝e byç zaciàgni´ty kredyt bankowy
w wysokoÊci niezb´dnej do pokrycia niedoboru. Sp∏a-
t´ kredytu uwzgl´dnia si´ przy ustalaniu wysokoÊci
sk∏adki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe
i macierzyƒskie w okresie jego sp∏aty.

Art. 78. 1. Fundusz emerytalno-rentowy jest prze-
znaczony na finansowanie:

1) Êwiadczeƒ z ubezpieczenia emerytalno-rentowego;

2) emerytur i rent z innego ubezpieczenia spo∏ecznego,
wyp∏acanych ∏àcznie ze Êwiadczeniami z ubezpiecze-
nia emerytalno-rentowego, wraz z dodatkami;

3) (uchylony);134)

4) refundacji okreÊlonych kosztów Funduszowi Ubez-
pieczeƒ Spo∏ecznych, je˝eli przepisy emerytalne
przewidujà takà refundacj´;

5) ubezpieczeƒ zdrowotnych:

a) rolników i pracujàcych z nimi domowników
podlegajàcych ubezpieczeniu spo∏ecznemu,

b) osób pobierajàcych Êwiadczenia emerytalno-
-rentowe w cz´Êci sk∏adkowej,

c)135) rolników, którzy nie podlegajà ubezpieczeniu
spo∏ecznemu, a podlegajà ubezpieczeniu zdro-
wotnemu.

2.136) Fundusz emerytalno-rentowy tworzy si´:

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

2) z refundacji ze Êrodków Funduszu Ubezpieczeƒ
Spo∏ecznych na pokrycie:

a) wydatków na Êwiadczenia z innego ubezpiecze-
nia 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 któ-
rych mowa w ust. 1 pkt 5.

Art. 79. 1. Fundusz administracyjny jest przezna-
czony na finansowanie kosztów obs∏ugi ubezpiecze-
nia, z wyjàtkiem kosztów pokrywanych ze Êrodków
funduszu sk∏adkowego lub funduszu prewencji i reha-
bilitacji. Ponadto ze Êrodków funduszu administracyj-
nego finansowane sà koszty obs∏ugi zadaƒ w zakresie
ubezpieczenia zdrowotnego.

2.137) Fundusz administracyjny tworzy si´ z:

1) odpisów od funduszu sk∏adkowego i od funduszu
emerytalno-rentowego, w wysokoÊci do 9 % pla-
nowanych wydatków funduszu sk∏adkowego i do
3,5 % planowanych wydatków funduszu emerytal-
no-rentowego;
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———————
130) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 63 ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 1.
131) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 3 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 6.
132) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 64 lit. a ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 1.
133) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 64 lit. b ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 1.

———————
134) Przez art. 52 pkt 4 ustawy, o której mowa w odnoÊni-

ku 99.
135) Dodana przez art. 7 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 18 lipca

1998 r. o zmianie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu
zdrowotnym oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U.
Nr 117, poz. 756), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 1 stycz-
nia 1999 r.

136) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 65 ustawy, o któ-
rej mowa w odnoÊniku 1; wszed∏ w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2005 r.

137) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 66 ustawy, o któ-
rej mowa w odnoÊniku 1; wszed∏ w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2005 r.



2) refundacji przez w∏aÊciwe instytucje kosztów zwià-
zanych z realizacjà ubezpieczenia zdrowotnego
oraz realizacjà innych zadaƒ powierzonych Preze-
sowi Kasy na podstawie odr´bnych przepisów.

3.137) W razie powstania niedoboru funduszu ad-
ministracyjnego, niedobór ten pokrywa si´ ze Êrod-
ków funduszu sk∏adkowego.

Art. 80.138) 1. Fundusz prewencji i rehabilitacji jest
przeznaczony na finansowanie kosztów rzeczowych
wynikajàcych z realizacji zadaƒ Kasy, o których mowa
w art. 21b, 63 i 64.

2. Fundusz prewencji i rehabilitacji tworzy si´ z od-
pisu od funduszu sk∏adkowego, w wysokoÊci do
5 % planowanych wydatków z tego funduszu, oraz do-
tacji z bud˝etu paƒstwa.

3. W razie powstania niedoboru funduszu prewen-
cji i rehabilitacji, niedobór ten pokrywa si´ ze Êrodków
funduszu sk∏adkowego.

Art. 81. (uchylony).139)

Art. 81a. 1. Prezes Kasy, w porozumieniu z Radà
Rolników, mo˝e tworzyç fundusz motywacyjny w ra-
mach odpisu na fundusz administracyjny, naliczanego
z funduszu sk∏adkowego.

2. Funduszem motywacyjnym dysponuje Prezes
Kasy, w porozumieniu z Przewodniczàcym Rady Rolni-
ków, na podstawie regulaminu uchwalonego przez
Rad´ Rolników.

3. Wyp∏aty z funduszu motywacyjnego sà realizo-
wane poza limitami wynikajàcymi z przepisów
o kszta∏towaniu wynagrodzeƒ w paƒstwowej sferze
bud˝etowej.

Art. 82. 1. Kasa podejmuje dzia∏ania na rzecz obni-
˝ania kosztów poboru sk∏adek na ubezpieczenie oraz
kosztów wyp∏aty Êwiadczeƒ z ubezpieczenia.

2. Prezes Kasy, w porozumieniu z Radà Rolników
lub na jej wniosek, mo˝e ustanawiaç premie dla rolni-
ków p∏acàcych sk∏adki oraz dla osób pobierajàcych
Êwiadczenia, z tytu∏u wyra˝enia zgody na pobór sk∏ad-
ki lub wyp∏at´ Êwiadczenia w sposób prowadzàcy do
obni˝enia kosztów poboru albo wyp∏aty.

3. Premie, o których mowa w ust. 2, sà finansowa-
ne z funduszu administracyjnego.

Art. 83.140) Minister w∏aÊciwy do spraw rozwoju
wsi6) w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do
spraw finansów publicznych okreÊli, w drodze rozpo-
rzàdzenia, sposób prowadzenia gospodarki finanso-

wej Kasy, w tym tryb sporzàdzania planu rzeczowo-
-finansowego Kasy, paƒstwowych funduszy celowych
i funduszu sk∏adkowego, b´dàcych w dyspozycji Pre-
zesa Kasy, i dokonywania w nich zmian oraz groma-
dzenia i wydatkowania Êrodków z tych funduszy, ma-
jàc na wzgl´dzie zapewnienie prawid∏owego przep∏y-
wu tych Êrodków.

Rozdzia∏ 7

Umowa z nast´pcà

Art. 84. Przez umow´ z nast´pcà rolnik b´dàcy
w∏aÊcicielem (wspó∏w∏aÊcicielem) gospodarstwa rol-
nego zobowiàzuje si´ przenieÊç na osob´ m∏odszà od
niego co najmniej o 15 lat (nast´pc´) w∏asnoÊç (udzia∏
we wspó∏w∏asnoÊci) i posiadanie tego gospodarstwa
z chwilà nabycia prawa do emerytury lub renty inwa-
lidzkiej, je˝eli nast´pca do tego czasu b´dzie pracowaç
w tym gospodarstwie. Ponadto umowa z nast´pcà
mo˝e zawieraç inne postanowienia, w szczególnoÊci
dotyczàce wzajemnych Êwiadczeƒ stron przed i po
przeniesieniu przez rolnika w∏asnoÊci gospodarstwa
rolnego na nast´pc´.

Art. 85. Umowa z nast´pcà, a tak˝e umowa w celu
wykonania umowy z nast´pcà (przenoszàca w∏asnoÊç
gospodarstwa rolnego na nast´pc´), powinna byç za-
warta w formie aktu notarialnego.

Art. 86. Warunek pracy nast´pcy w gospodarstwie
rolnym uwa˝a si´ za spe∏niony tak˝e w przypadku
usprawiedliwionych lub uzgodnionych z rolnikiem
przerw w pracy.

Art. 87. Na ˝àdanie rolnika sàd mo˝e rozwiàzaç
umow´ z nast´pcà, je˝eli nast´pca bez usprawiedli-
wionych powodów nie podjà∏ albo zaprzesta∏ pracy
w gospodarstwie rolnika, nie wywiàzuje si´ z obo-
wiàzków przyj´tych w umowie lub post´puje w taki
sposób, ˝e nie mo˝na wymagaç od rolnika, aby spe∏-
ni∏ obowiàzki wzgl´dem nast´pcy.

Art. 88. 1. Je˝eli w umowie z nast´pcà albo
w umowie zawartej w celu wykonania tej umowy nie
postanowiono inaczej, rolnik po przeniesieniu w∏as-
noÊci gospodarstwa rolnego na nast´pc´ mo˝e ˝àdaç
od niego Êwiadczeƒ przewidzianych w art. 908 § 1 Ko-
deksu cywilnego, w zakresie uzasadnionym potrze-
bami rolnika i cz∏onków jego rodziny oraz warunkami
majàtkowymi i osobistymi nast´pcy, z uwzgl´dnie-
niem jego nak∏adu pracy w gospodarstwie rolni-
ka i korzyÊci uzyskanych od rolnika przed obj´ciem
gospodarstwa.

2. Je˝eli rolnik przeniós∏ w∏asnoÊç gospodarstwa
rolnego na nast´pc´ przed nabyciem prawa do eme-
rytury lub renty, a w umowie z nast´pcà albo w umo-
wie zawartej w celu wykonania tej umowy nie posta-
nowiono inaczej, mo˝e on tak˝e ˝àdaç od nast´pcy,
w zakresie okreÊlonym w ust. 1, Êwiadczeƒ pieni´˝-
nych w wysokoÊci nieprzekraczajàcej po∏owy emery-
tury podstawowej miesi´cznie do czasu nabycia pra-
wa do emerytury lub renty.
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138) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 67 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 1; wszed∏ w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2005 r.

139) Przez art. 1 pkt 68 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 1.
140) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 69 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 1.



Art. 89. Na ˝àdanie rolnika sàd, po rozwa˝eniu in-
teresów stron zgodnie z zasadami wspó∏˝ycia spo∏ecz-
nego, mo˝e rozwiàzaç umow´ przenoszàcà w∏asnoÊç
gospodarstwa rolnego, zawartà w celu wykonania
umowy z nast´pcà, je˝eli nast´pca:

1) uporczywie post´puje wobec rolnika w sposób
sprzeczny z zasadami wspó∏˝ycia spo∏ecznego lub

2) dopuÊci∏ si´ wzgl´dem rolnika albo jednej z naj-
bli˝szych mu osób ra˝àcej obrazy czci bàdê umyÊl-
nego przest´pstwa przeciwko ˝yciu, zdrowiu albo
wolnoÊci, lub

3) uporczywie nie wywiàzuje si´ ze swych obowiàz-
ków wzgl´dem rolnika wynikajàcych z umowy lub
z przepisów prawa.

Art. 90. Je˝eli rolnik zmar∏ przed wykonaniem
umowy z nast´pcà, który pracowa∏ w jego gospodar-
stwie co najmniej 5 lat, nast´pca mo˝e ˝àdaç wykona-
nia tej umowy przez spadkobierców rolnika. Roszcze-
nie nast´pcy ma pierwszeƒstwo przed roszczeniami
z tytu∏u zapisów.

Art. 91. Je˝eli z umowy z nast´pcà nie wynika co
innego, do umowy tej stosuje si´ odpowiednio przepi-
sy Kodeksu cywilnego o umowie przedwst´pnej, z wy-
jàtkiem art. 390 § 1.

Rozdzia∏ 8

Zmiany w przepisach obowiàzujàcych

Art. 92—99. (pomini´te).141)

Rozdzia∏ 9

Przepisy przejÊciowe i koƒcowe

Art. 100. 1. Rolnik lub domownik dobrowolnie kon-
tynuujàcy ubezpieczenie w myÊl przepisów o ubezpie-
czeniu spo∏ecznym rolników indywidualnych i cz∏on-
ków ich rodzin, z dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy staje
si´ ubezpieczonym na wniosek, chyba ˝e spe∏nia wa-
runki podlegania ubezpieczeniu z mocy ustawy.

2. Na wniosek z∏o˝ony do dnia 30 czerwca 1991 r.
rolnik lub domownik, który w dniu 31 grudnia 1990 r.
podlega∏ z mocy prawa ubezpieczeniu spo∏ecznemu
rolników indywidualnych i cz∏onków ich rodzin, a nie
podlega ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowe-
mu i macierzyƒskiemu lub emerytalno-rentowemu
z mocy ustawy w zwiàzku ze zmianà zasad podlegania
ubezpieczeniu, mo˝e zostaç obj´ty ubezpieczeniem
z mocà od dnia 1 stycznia 1991 r. Sk∏adk´ op∏aca si´ za
ca∏y okres ubezpieczenia.

Art. 101. Wydanie decyzji ustalajàcej podleganie
ubezpieczeniu przez osob´, która ukoƒczy∏a lub do dnia
31 marca 1991 r. ukoƒczy wiek emerytalny, mo˝e nastà-
piç dopiero po up∏ywie tego terminu. Je˝eli w tym ter-
minie z∏o˝ono wniosek o emerytur´ lub rent´ z ubez-
pieczenia i zosta∏y spe∏nione warunki do przyznania te-
go Êwiadczenia, nie pobiera si´ sk∏adki na ubezpiecze-
nie emerytalno-rentowe za pierwszy kwarta∏ 1991 r.

Art. 102. 1. Sk∏adka na ubezpieczenie wypadkowe,
chorobowe i macierzyƒskie, o której mowa w art. 7
ust. 1, wynosi:

1) w pierwszym kwartale 1991 r. — 60 000 z∏;

2) w drugim kwartale 1991 r. — 16 % emerytury pod-
stawowej.

2. Poczàwszy od trzeciego kwarta∏u 1991 r. wyso-
koÊç tej sk∏adki og∏asza si´ w trybie okreÊlonym
w art. 8 ust. 4.

Art. 103. 1. Emerytury i renty z ubezpieczenia spo-
∏ecznego rolników indywidualnych i cz∏onków ich ro-
dzin waloryzuje si´ w ten sposób, ˝e:

1) ustala si´ wskaênik wymiaru Êwiadczenia, wraz ze
zwi´kszeniami oraz dodatkami z tytu∏u odznaczeƒ
paƒstwowych142), dodatkiem kombatanckim i do-
datkiem z tytu∏u tajnego nauczania, wed∏ug stanu
na dzieƒ 31 grudnia 1990 r.;

2) od dnia 1 stycznia 1991 r. Êwiadczenie wyp∏aca si´
wed∏ug tak ustalonego wskaênika.

2. Przy ustalaniu wskaênika przewidzianego
w ust. 1 dla emerytury lub renty, do której prawo po-
wsta∏o w 1990 r., zwi´kszenie z tytu∏u wartoÊci sprzeda-
˝y produktów rolnych powi´ksza si´ o jednà czwartà.

Art. 104. 1. Emerytury i renty inwalidzkie przys∏u-
gujàce na podstawie art. 23a ustawy powo∏anej
w art. 122 przelicza si´ w ten sposób, ˝e:

1) oblicza si´ pe∏nà wysokoÊç emerytury lub renty
(w pe∏nej wysokoÊci podstawowej wraz ze zwi´k-
szeniami) na dzieƒ 31 grudnia 1990 r. wed∏ug do-
tychczasowych przepisów, przy uwzgl´dnieniu
art. 103 ust. 2;

2) dla tak obliczonej wysokoÊci ustala si´ wskaênik
wymiaru.

2. Do czasu zaprzestania prowadzenia dzia∏alnoÊci
rolniczej emerytur´ lub rent´, o której mowa w ust. 1,
wyp∏aca si´ w wysokoÊci wynikajàcej ze wskaênika
wymiaru, pomniejszonej o 23,75 % emerytury podsta-
wowej.

Art. 104a.143) 1. Osobom pobierajàcym emerytury
i renty, o których mowa w art. 103 i 104, oraz przyzna-
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141) Zamieszczone w obwieszczeniu.

———————
142) Od dnia 15 listopada 1991 r. dodatek ten nie przys∏ugu-

je, stosownie do art. 41 ustawy z dnia 17 paêdziernika
1991 r. o rewaloryzacji emerytur i rent, o zasadach usta-
lania emerytur i rent oraz o zmianie niektórych ustaw
(Dz. U. Nr 104, poz. 450), która wesz∏a w ˝ycie z dniem
15 listopada 1991 r.

143) Dodany przez art. 2 ustawy z dnia 10 wrzeÊnia 2004 r.
o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu
Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych oraz o zmianie ustawy
o ubezpieczeniu spo∏ecznym rolników (Dz. U. Nr 236,
poz. 2355), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 13 listopada
2004 r.



ne na podstawie niniejszej ustawy, ustalone w kwocie
nie wy˝szej ni˝ kwota emerytury podstawowej, przy-
s∏uguje jednorazowa wyp∏ata w wysokoÊci 100 z∏.

2. Realizacja wyp∏aty nast´puje w marcu 2005 r.
i w marcu 2006 r.

3. Jednorazowa wyp∏ata nie przys∏uguje w tym ro-
ku kalendarzowym, w którym nastàpi∏a zmiana wyso-
koÊci emerytury podstawowej w zwiàzku z waloryza-
cjà emerytur i rent przys∏ugujàcych na podstawie
przepisów emerytalnych.

4. Jednorazowa wyp∏ata finansowana jest ze Êrod-
ków bud˝etu paƒstwa.

Art. 105. 1. Je˝eli wyp∏ata emerytury lub renty
z ubezpieczenia spo∏ecznego rolników indywidual-
nych i cz∏onków ich rodzin w myÊl przepisów obowià-
zujàcych w dacie przyznania tego Êwiadczenia nie
podlega∏aby zawieszeniu, przewidziane w art. 28 za-
wieszenie wyp∏aty stosuje si´ tylko w przypadku, gdy
okolicznoÊci uzasadniajàce zawieszenie nastàpi∏y po
dniu 31 marca 1991 r.

2. Je˝eli dotychczasowe przepisy przewidywa∏y
zawieszenie wyp∏aty emerytury lub renty z ubezpie-
czenia spo∏ecznego rolników indywidualnych i cz∏on-
ków ich rodzin, a w myÊl art. 28 zawieszenie wyp∏aty
dotyczy tylko okreÊlonej cz´Êci tego Êwiadczenia,
wznowienie wyp∏aty pozosta∏ej cz´Êci nast´puje na
wniosek.

Art. 106. 1. Okresowe renty inwalidzkie, przyznane
na podstawie dotychczasowych przepisów, przys∏ugu-
jà na zasadach i w wysokoÊci okreÊlonych w tych prze-
pisach. Do rent tych stosuje si´ odpowiednio przepisy
ustawy o rencie inwalidzkiej rolniczej, z wyjàtkiem
art. 28.

2. Na wniosek osoby uprawnionej do okresowej
renty inwalidzkiej, o której mowa w ust. 1, zamiast tej
renty przyznaje si´ rent´ inwalidzkà rolniczà, przys∏u-
gujàcà na zasadach i w wysokoÊci okreÊlonych
w art. 22 i art. 24—28.

Art. 107. 1. Do zbiegu prawa do emerytury lub ren-
ty z ubezpieczenia spo∏ecznego rolników indywidual-
nych i cz∏onków ich rodzin z prawem do emerytury lub
renty z innego ubezpieczenia spo∏ecznego stosuje si´
przepisy dotychczasowe.

2. Je˝eli emerytura lub renta z ubezpieczenia spo-
∏ecznego rolników indywidualnych i cz∏onków ich ro-
dzin by∏a dotychczas wyp∏acana ∏àcznie z emeryturà
lub rentà z innego ubezpieczenia spo∏ecznego, Êwiad-
czenia te wyp∏aca si´ z funduszu emerytalno-rento-
wego.

Art. 108. Tracà moc decyzje ustalajàce warunkowo
prawo do Êwiadczeƒ z ubezpieczenia spo∏ecznego rol-
ników indywidualnych i cz∏onków ich rodzin, je˝eli wa-
runki nabycia prawa nie zosta∏y spe∏nione przed
dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy. Osoba zainteresowana
mo˝e jednak, z chwilà spe∏nienia wszystkich warun-

ków, ponowiç wniosek o za∏atwienie sprawy wed∏ug
dotychczasowych przepisów, je˝eli nie ubiega si´
o analogiczne Êwiadczenie z ubezpieczenia.

Art. 109. Sprawy o Êwiadczenia pieni´˝ne z ubez-
pieczenia spo∏ecznego rolników indywidualnych
i cz∏onków ich rodzin, do których prawo powsta∏o
przed dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy, wszcz´te i nieza-
koƒczone przed tym dniem decyzjà Zak∏adu Ubezpie-
czeƒ Spo∏ecznych, podlegajà za∏atwieniu na zasadach
i w trybie okreÊlonych dotychczasowymi przepisami.
Wnioskodawca mo˝e jednak ˝àdaç za∏atwienia spra-
wy wed∏ug przepisów ustawy; nie dotyczy to spraw
o zasi∏ek porodowy, zasi∏ek macierzyƒski, zasi∏ek cho-
robowy, zasi∏ek pogrzebowy lub o jednorazowe od-
szkodowanie z tytu∏u wypadku przy pracy.

Art. 110—116. (pomini´te).141)

Art. 117. Umowy dzier˝awy, zawarte stosownie do
art. 2 pkt 6 lit. b ustawy powo∏anej w art. 122, podle-
gajà rejestracji w ewidencji gruntów i budynków.
Zg∏oszenia umowy do ewidencji dokonuje wójt gmi-
ny, w której sporzàdzono umow´.

Art. 118. 1. Osobie, której przys∏uguje prawo u˝yt-
kowania dzia∏ki gruntu z tytu∏u przekazania gospodar-
stwa rolnego Paƒstwu, w myÊl dotychczasowych prze-
pisów, na jej wniosek przyznaje si´ nieodp∏atnie w∏as-
noÊç tej dzia∏ki.

2. Osobie, której przys∏uguje prawo do bezp∏atne-
go korzystania z lokalu mieszkalnego i pomieszczeƒ
gospodarskich z tytu∏u przekazania gospodarstwa rol-
nego Paƒstwu, w myÊl dotychczasowych przepisów,
na jej wniosek przyznaje si´ nieodp∏atnie w∏asnoÊç
dzia∏ki obejmujàcej budynki, w których znajdujà si´
ten lokal i te pomieszczenia, o powierzchni niezb´dnej
do korzystania z tych budynków.

2a. Z wnioskiem o przyznanie prawa w∏asnoÊci
dzia∏ki okreÊlonej w ust. 1 lub 2 mo˝e wystàpiç rów-
nie˝ zst´pny osoby uprawnionej, o której mowa
w tych przepisach, który po Êmierci tej osoby faktycz-
nie w∏ada, w zakresie odpowiadajàcym jej uprawnie-
niom, danà nieruchomoÊcià; je˝eli jednak uprawnio-
nymi sà oboje ma∏˝onkowie, wniosek taki mo˝e byç
zg∏oszony dopiero po Êmierci obojga ma∏˝onków.

3.144) Przepisów ust. 1—2a nie stosuje si´, je˝eli
dzia∏ka nie jest przedmiotem w∏asnoÊci Skarbu Paƒ-
stwa lub jednostki samorzàdu terytorialnego albo je-
˝eli przyznanie w∏asnoÊci narusza∏oby prawa osób
trzecich do dzia∏ki lub budynków, o których mowa
w tych przepisach.

4.145) Decyzje w sprawach okreÊlonych w ust. 1—2a
wydaje starosta.
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144) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 65 pkt 4 lit. a ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 92.
145) W brzmieniu ustalonym przez art. 65 pkt 4 lit. b ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 92.



5. Skorzystanie z uprawnieƒ przewidzianych
w ust. 1 i 2 nie ma wp∏ywu na wysokoÊç emerytury
i renty.

Art. 119. 1. Skutki prawne umowy o nieodp∏atne
przekazanie gospodarstwa rolnego nast´pcy, zawartej
w myÊl dotychczasowych przepisów, ustala si´ we-
d∏ug tych przepisów.

2. Na ˝àdanie rolnika, który nieodp∏atnie przekaza∏
gospodarstwo rolne nast´pcy przed wejÊciem w ˝ycie
ustawy, sàd, po rozwa˝eniu interesów stron zgodnie
z zasadami wspó∏˝ycia spo∏ecznego, mo˝e rozwiàzaç
umow´, je˝eli zachodzi jedna z przyczyn okreÊlonych
w art. 89 pkt 1—3.

Art. 120. Do czasu wydania przepisów wykonaw-
czych do ustawy stosuje si´ odpowiednio przepisy do-
tychczasowe, je˝eli nie sà sprzeczne z ustawà.

Art. 121. (pomini´ty).141)

Art. 122. Traci moc ustawa z dnia 14 grudnia
1982 r. o ubezpieczeniu spo∏ecznym rolników indywi-
dualnych i cz∏onków ich rodzin (Dz. U. z 1989 r. Nr 24,
poz. 133 i Nr 35, poz. 190 oraz z 1990 r. Nr 14, poz. 90
i Nr 34, poz. 198).

Art. 123. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycz-
nia 1991 r., z wyjàtkiem art. 61 ust. 2, który wchodzi
w ˝ycie z dniem 1 czerwca 1991 r.
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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.

Za∏àcznik do ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r.146)

TABELA RODZAJÓW I ROZMIARÓW DZIA¸ÓW SPECJALNYCH PRODUKCJI ROLNEJ

———————
146) Dodany przez ustaw´, o której mowa w odnoÊniku 1.
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