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Opinia o ustawie o zmianie ustawy o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników  

za lata 2012–2014  

(druk nr 788) 

 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 26 października 2010 r., sygn. akt K 58/07 

(Dz. U. z 2010 r. Nr 205, poz. 1363) orzekł o niezgodności art. 86 ust. 2 w związku z art. 86 

ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.) 

z art. 32 ust. 1 w związku z art. 84 i art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w zakresie, 

w jakim wskazany przepis ustawy określa zobowiązanie budżetu państwa do finansowania 

składek na ubezpieczenie zdrowotne wszystkich wskazanych w nim rolników i ich 

domowników, podlegających ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy, 

prowadzących działalność rolniczą bez względu na wysokość osiąganych przez nich 

przychodów. 

W uzasadnieniu wyroku Trybunał stwierdził, że sytuacja ekonomiczna rolników jest 

zróżnicowana. Znajdują się wśród nich osoby o dochodach nieodbiegających od poziomu 

dochodów osób będących podatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych, jednostki 

o bardzo wysokich dochodach oraz nadal pokaźna liczba osób prowadzących gospodarstwa 

rolne o bardzo niskiej wydajności i dochodowości. Zdolność opłatowa tych trzech grup 

rolników objętych dziś jednolitym finansowaniem ich ubezpieczenia zdrowotnego przez 

budżet państwa jest w rzeczywistości zasadniczo różna, w czym Trybunał Konstytucyjny 
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upatruje niezgodności zaskarżonej regulacji z art. 32 ust. 1 w związku z art. 84 i art. 2 

Konstytucji. 

Wyrok wszedł w życie z upływem 15 miesięcy od dnia ogłoszenia wyroku w Dzienniku 

Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, tj. z dniem 4 lutego 2012 r.    

Prawodawca ustawą z  dnia 13 stycznia 2012 r. o składkach na ubezpieczenie zdrowotne 

rolników za 2012 r., przyjął rozwiązanie polegające na ustaleniu miesięcznej składki na 

ubezpieczenie zdrowotne rolników i członków ich rodzin w kwocie 1 zł za każdą osobę za 

każdy hektar przeliczeniowy użytków rolnych,  z jednoczesnym zwolnieniem gospodarstw 

rolnych o powierzchni poniżej 6 ha. Składkę za rolników prowadzących takie gospodarstwa 

i członków ich rodzin miała opłacać Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS).  

Odrębnie potraktowano członków rodzin rolników prowadzących działalność wyłącznie 

w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej. Ich składka była wyliczana od podstawy 

równej kwocie 33,4% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw 

w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z  zysku, ogłaszanego przez 

Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej 

Polskiej „Monitor Polski”. 

Ustawodawca pierwotnie zdecydował, że wprowadzona regulacja miała obowiązywać 

do końca 2012 r., a następnie ustawą z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o składkach 

na ubezpieczenie zdrowotne rolników za 2012 r. oraz ustawą z dnia 22 listopada 2013 r. o 

zmianie ustawy o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za lata 2012 i 2013 

przedłużył jej obowiązywanie do końca 2014 r. 

Omawiana ustawa ma na celu przedłużenie obowiązywania ustawy o składkach na 

ubezpieczenie zdrowotne rolników na kolejne dwa lata – do 31 grudnia 2016 r.  

Ustawa wejdzie w życie  z dniem 1 stycznia 2015 r. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Sejm uchwalił ustawę na 81. posiedzeniu w dniu 5 grudnia 2014 r. Projekt ustawy był 

przedłożeniem rządowym. Projekt był przedmiotem prac sejmowej Komisji Polityki 

Społecznej i Rodziny, która nie wniosła do projektu poprawek. W trakcie drugiego czytania 

nie zgłoszono poprawek, wobec czego Sejm uchwalił ustawę w brzmieniu zaproponowanym 

w projekcie. 
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III. Uwaga 

W związku z tym, iż opiniowana ustawa ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2015 r. 

nasuwa się wątpliwość, czy przyjęta w ustawie vacatio legis jest wystarczająca, aby uznać iż 

jest ona zgodna z zasadą demokratycznego państwa prawnego (art. 2 Konstytucji). Standardy 

demokratycznego państwa prawnego spełnia wyłącznie odpowiednia vacatio legis. Zgodnie 

z poglądem wyrażonym przez Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 24 lipca 2013 r. 

(sygn. akt Kp 1/13) odpowiednia vacatio legis musi uwzględniać w szczególności wynikający 

z art. 122 ust. 2 Konstytucji termin podjęcia przez Prezydenta decyzji co do podpisania 

ustawy (21 dni). Określenie dnia wejścia w życie aktu normatywnego z pominięciem tego 

terminu stanowi, w ocenie Trybunału, wystarczającą przesłankę stwierdzenia, że 

w analizowanej sprawie naruszono nakaz zachowania odpowiedniej vacatio legis. Dodatkowo 

trzeba pamiętać, iż ustawa powinna wchodzić w życie w takim terminie, aby adresaci mieli 

czas na zapoznanie się z nowymi przepisami i dostosowanie swoich działań do nowych reguł 

wyznaczonych przez prawodawcę. Oznacza to, iż vacatio legis powinna gwarantować, iż 

adresaci nie będą zaskoczeni nowymi przepisami. Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy o ogłaszaniu 

aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych rzeczywisty okres dostosowawczy 

powinien wynosić co najmniej 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy. Zrealizowanie tego nakazu, 

przy założeniu że ustawa ma wejść w życie 1 stycznia 2015 r., oznacza konieczność 

opublikowania analizowanej ustawy najpóźniej do dnia 17 grudnia 2014 r. Ogłoszenie ustawy 

w tym terminie, mając na względzie etap procedury legislacyjnej, na którym ustawa się 

znajduje, może skutkować skróceniem czasu, który zgodnie z Konstytucją przysługuje 

Prezydentowi na podpisanie ustawy.  

Nie proponuję zmiany terminu wejścia ustawy w życie, gdyż jeżeli ustawa nie wejdzie 

w życie 1 stycznia 2015 r. to musiałaby być stosowana z mocą wsteczną, chyba, że 

odpowiednio zmodyfikowano by  art. 1 i art. 2 ustawy. Modyfikacja miałaby polegać  na 

czasowym (od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia wejścia ustawy w życie) wyłączeniu 

obowiązku uiszczania składek na ubezpieczenie zdrowotne co przywróciłoby stan prawny 

zakwestionowany przytaczanym orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego. 

 

 

Starszy legislator 

Michał Gil 


