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Na podstawie art. 76 ust. 1 Regulaminu Senatu, my niżej podpisani senatorowie
wnosimy o podjęcie postępowania w sprawie inicjatywy ustawodawczej dotyczącej projektu
ustawy

o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników.
Do reprezentowania nas w dalszych pracach nad tym projektem ustawy
upoważniamy senatora Józefa Zająca
W załączeniu przekazujemy projekt ustawy wraz z uzasadnieniem.
(-) Anna Aksamit

(-) Bogdan Pęk

(-) Tadeusz Kopeć

(-) Józef Pinior

(-) Jan Filip Libicki

(-) Witold Sitarz

(-) Robert Mamątow

(-) Aleksander Świeykowski

(-) Jan Michalski

(-) Grzegorz Wojciechowski

(-) Andżelika Możdżanowska

(-) Józef Zając

(-) Jarosław Obremski

projekt
U S T AWA
z dnia
o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników
Art. 1. W ustawie z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.
U. z 2013 r. poz. 1403 oraz z 2014 r. poz. 1831) wprowadza się następujące zmiany:
1)

w art. 3a ust.1 otrzymuje brzmienie:
„1. Ubezpieczenie ustaje od dnia następującego po dniu, w którym ustały
okoliczności uzasadniające podleganie ubezpieczeniu, z zastrzeżeniem ust. 3 i art. 17a
ust.1.”;

2)

w art. 16 w ust. 1 dodaje się pkt 5 w brzmieniu:
„5) osoba, pobierająca świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy albo
zasiłek dla opiekuna, która podlegała ubezpieczeniu jako rolnik, małżonek rolnika
lub domownik w okresie poprzedzającym otrzymanie świadczenia rodzinnego,”;

3)

po art. 17 dodaje się art. 17a w brzmieniu:
„Art. 17a. 1. Ubezpieczenie rolnika, małżonka rolnika lub domownika, który
uzyskał świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla
opiekuna, nie ustaje.
2. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta opłaca składkę na ubezpieczenie
emerytalne i rentowe za osobę pobierającą świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek
opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna, o której mowa w ust.1.
3. Składka opłacana jest od podstawy odpowiadającej odpowiednio wysokości:
1)

świadczenia

pielęgnacyjnego

albo

specjalnego

zasiłku

opiekuńczego,

przysługujących na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach
rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 114),
2)

zasiłku dla opiekuna, przysługującego na podstawie ustawy z dnia 4 kwietnia 2014
r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2014 r. poz. 567).
4. Składka opłacana jest przez czas niezbędny do uzyskania przez ubezpieczonego

dwudziestopięcioletniego okresu ubezpieczenia, z uwzględnieniem art. 20.
5. Wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta, wypłacającemu świadczenie
pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna, Kasa
Ubezpieczenia Społecznego Rolników udziela, na jego wniosek, informacji o przebiegu
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ubezpieczenia osoby otrzymującej te świadczenia, w szczególności o okresie opłacania
składek, niezbędnym do uzyskania przez ubezpieczonego dwudziestopięcioletniego
okresu ubezpieczenia.
6. Do osób, o których mowa w ust.1-5, nie stosuje się przepisów art. 6 ust. 2a
ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U.
z 2015 r., poz. 121).”.
Art. 2. Osobie, która, przed wejściem w życie niniejszej ustawy, nabyła prawo do
świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego zgodnie z art. 17b ustawy
o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1456 z późn. zm.) albo do zasiłku dla
opiekunów zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków
dla opiekunów (Dz. U. z 2014 r. poz. 567) zalicza się do okresu ubezpieczenia społecznego
rolników, na jej wniosek, okres opłacania składki stosownie do art. 6 ust. 2a ustawy z dnia
13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 121).
Art. 3. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

UZASADNIENIE
1. Cel projektowanej ustawy
Celem niniejszej nowelizacji jest uzupełnienie katalogu osób objętych ubezpieczeniem
emerytalno-rentowym z mocy ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników o rolników,
małżonków rolników i domowników, którzy, zaprzestając prowadzenia gospodarstwa rolnego
lub pracy w takim gospodarstwie, nabywają prawo do świadczenia pielęgnacyjnego,
specjalnego zasiłku opiekuńczego, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych,
lub zasiłku dla opiekuna, w oparciu o przepisy ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla
opiekunów, oraz zapewnienie odprowadzania za nich składek na ubezpieczenie emerytalne
i rentowe do KRUS.
2. Rzeczywisty stan w dziedzinie objętej projektem
Art. 17b ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r.,
poz. 1456 z późn. zm) rozszerzył krąg osób uprawnionych do specjalnego zasiłku
opiekuńczego oraz świadczenia pielęgnacyjnego o rolników, małżonków rolników
i domowników, którzy zaprzestaną prowadzenia gospodarstwa rolnego lub wykonywania
pracy w gospodarstwie rolnym. Także, obowiązująca od 15 maja 2014 r., ustawa z dnia
4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2014 r. poz. 567)
uprawnia rolników, małżonków rolników lub domowników do ubiegania się o zasiłek dla
opiekuna pod warunkiem zaprzestania prowadzenia przez nich gospodarstwa rolnego lub
wykonywania pracy w takim gospodarstwie rolnym. W praktyce, zaprzestanie prowadzenia
gospodarstwa rolnego lub wykonywania pracy w gospodarstwie rolnym powoduje
niespełnienie przez te osoby warunków do podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników
i tym samym tracą one uprawnienia do nabycia renty lub emerytury z KRUS.
Ponadto, zaprzestanie opłacania składek do KRUS przez osoby urodzone po 1948 roku
może doprowadzić do sytuacji, w której nie spełnią one warunku 25 lat podlegania
ubezpieczeniu społecznemu rolników, niezbędnego do ustalenia prawa do emerytury
z KRUS.
To ogranicza dostęp do świadczeń z rolniczych ubezpieczeń społecznych grupie osób
określonej przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o zasiłku dla
opiekunów. Zgodnie bowiem z art. 6 ust. 2a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych
(Dz. U. z 2013 r. poz. 1403 z późn. zm) za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne,
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specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna opłacane są składki na ubezpieczenie
emerytalne i rentowe do ZUS.
Zatem, aby usunąć to ograniczenie, zmiany wymaga ustawa z 20 grudnia 1990 r.
o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2013 r., poz. 1403 z późn. zm) w zakresie:
1)

uzupełnienia katalogu osób objętych ubezpieczeniem emerytalno-rentowym z mocy
ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników o rolników, małżonków rolników
i domowników, którzy pobierają świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek
opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna,

2)

zapewnienia osobom objętym ubezpieczeniem emerytalno-rentowym z mocy ustawy
o ubezpieczeniu społecznym rolników, pobierającym świadczenie pielęgnacyjne,
specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna, odprowadzania składek na
ubezpieczenie emerytalne i rentowe do KRUS.
3. Przewidywane skutki społeczne, gospodarcze, finansowe i prawne
Projektowana ustawa dotyczy rolników, małżonków rolników i domowników, KRUS

oraz ZUS. Usuwa z systemu normy naruszające zasadę równości. Grupa osób zyskująca
świadczenia na podstawie proponowanej nowelizacji jest nieliczna. Przeniesienie z ZUS do
KRUS składek opłacanych już za te osoby przez wójtów, burmistrzów, prezydentów nie
wpłynie na wielkość wydatków publicznych.

Regulacja nie jest objęta prawem Unii Europejskiej.
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