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<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  

do  ustawy z dnia 21 października 2016 r. 

o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników 

 

(druk nr 303) 

 

 

 

USTAWA z dnia 20 grudnia 1990 r. O UBEZPIECZENIU SPOŁECZNYM ROLNIKÓW 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 277) 

 

Art. 5b. 

[1. Rolnik lub domownik, który podlegając ubezpieczeniu w pełnym zakresie z mocy ustawy, 

został objęty innym ubezpieczeniem społecznym z tytułu wykonywania umowy, o której 

mowa w art. 6 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń 

społecznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 121, z późn. zm.), lub powołania do rady nadzorczej, 

podlega nadal temu ubezpieczeniu w okresie wykonywania umowy, o której mowa w art. 6 

ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, lub 

pełnienia funkcji w radzie nadzorczej, pomimo objęcia go z tego tytułu innym 

ubezpieczeniem społecznym, jeżeli przychód osiągany z tego tytułu w rozliczeniu 

miesięcznym nie przekracza kwoty równej połowie minimalnego wynagrodzenia za pracę, 

ustalonego na podstawie odrębnych przepisów.] 

<1. Rolnik lub domownik, który podlegając ubezpieczeniu w pełnym zakresie z mocy 

ustawy, został objęty innym ubezpieczeniem społecznym z tytułu wykonywania 

umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o 

systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 963, 1247 i 1579), lub 

powołania do rady nadzorczej, podlega nadal temu ubezpieczeniu w okresie 

wykonywania umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 

października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, lub pełnienia funkcji w 

radzie nadzorczej, pomimo objęcia go z tego tytułu innym ubezpieczeniem 

społecznym, jeżeli przychód osiągany z tego tytułu w rozliczeniu miesięcznym nie 
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przekracza kwoty równej minimalnemu wynagrodzeniu za pracę, ustalonemu na 

podstawie odrębnych przepisów.> 

2. Rolnik lub domownik, o którym mowa w ust. 1, może w każdym czasie odstąpić od 

ubezpieczenia, składając w Kasie oświadczenie o odstąpieniu od tego ubezpieczenia, nie 

wcześniej jednak niż od dnia, w którym to oświadczenie zostało złożone w Kasie. 

 

Art. 60. 

[1. Prezes Kasy powołuje i odwołuje kierowników komórek organizacyjnych w centrali, 

oddziałach regionalnych i placówkach terenowych, o których mowa w art. 61 ust. 1 pkt 1-

3, a pozostałych pracowników zatrudnia na podstawie umowy o pracę, chyba że odrębne 

przepisy wymagają zatrudnienia na podstawie powołania.] 

<1. Prezes Kasy powołuje i odwołuje kierowników komórek organizacyjnych i ich 

zastępców w centrali, oddziałach regionalnych i placówkach terenowych oraz 

dyrektorów oddziałów regionalnych i ich zastępców, kierowników placówek 

terenowych i ich zastępców, a pozostałych pracowników zatrudnia na podstawie 

umowy o pracę, chyba że odrębne przepisy wymagają zatrudnienia na podstawie 

powołania.> 

2. Przy wykonywaniu czynności służbowych pracownicy Kasy korzystają z ochrony prawnej 

przysługującej funkcjonariuszom państwowym. 

3. Do pracowników Kasy stosuje się przepisy o pracownikach urzędów państwowych, z 

wyjątkiem przepisów dotyczących praw i obowiązków urzędników państwowych 

mianowanych. 

4. Powołanie na stanowiska, o których mowa w ust. 1 oraz art. 59 ust. 4, jest równoznaczne z 

nawiązaniem stosunku pracy na podstawie powołania w rozumieniu przepisów ustawy z 

dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.). 

 

[Art. 83. 

Minister właściwy do spraw rozwoju wsi w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, sposób prowadzenia gospodarki 

finansowej Kasy, w tym tryb sporządzania planu rzeczowo-finansowego Kasy, państwowych 

funduszy celowych i funduszu składkowego, będących w dyspozycji Prezesa Kasy, i 

dokonywania w nich zmian oraz gromadzenia i wydatkowania środków z tych funduszy, 

mając na względzie zapewnienie prawidłowego przepływu tych środków.] 
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<Art. 83. 

Minister właściwy do spraw rozwoju wsi w porozumieniu z ministrem właściwym do 

spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, sposób prowadzenia 

gospodarki finansowej Kasy, w tym tryb sporządzania planu rzeczowo-finansowego 

Kasy, państwowych funduszy celowych i funduszu składkowego, będących w dyspozycji 

Prezesa Kasy, i dokonywania w nich zmian oraz gromadzenia i wydatkowania środków, 

jak również lokowania wolnych środków funduszu administracyjnego, mając na 

względzie zapewnienie prawidłowego przepływu tych środków.> 

 


