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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> 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 5 sierpnia 2015 r. 

o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników 

oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych 

 

(druk nr 1040) 

 

 

 

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

(Dz. U. z 2015 r. poz. 704 i 1066) 

 

Art. 3. 

1. Ubezpieczeniu podlega się z mocy ustawy albo na wniosek. 

2. Jeżeli ustawa przewiduje objęcie ubezpieczeniem na wniosek, z wnioskiem o objęcie 

ubezpieczeniem może wystąpić zainteresowana osoba lub rolnik, na którego rachunek ta 

osoba pracuje. 

2a. Objęcie ubezpieczeniem na wniosek następuje od dnia wskazanego we wniosku o objęcie 

ubezpieczeniem, nie wcześniej jednak niż od dnia, w którym wniosek został złożony. 

3. Osoba podlegająca ubezpieczeniu na wniosek może w każdym czasie odstąpić od 

ubezpieczenia, składając oświadczenie w tej sprawie. 

4. Równoznaczne z odstąpieniem od ubezpieczenia na wniosek jest nieopłacenie w terminie 

składki, chyba że rolnik obowiązany do jej opłacenia, przed upływem terminu płatności, 

wystąpił o jego odroczenie albo nieopłacenie składki w terminie było skutkiem siły 

wyższej. 

<5. Przepis ust. 4 nie ma zastosowania do osób, za które wójt opłaca składki na 

ubezpieczenie emerytalno-rentowe w związku z pobieraniem świadczenia 

pielęgnacyjnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego na podstawie ustawy z dnia 28 

listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 114, 693 i 995) 

albo zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i 

wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2014 r. poz. 567). 

6. Jeżeli wniosek o objęcie ubezpieczeniem na podstawie art. 16 ust. 2 pkt 4 złożony 

został w ciągu 30 dni od dnia wydania przez wójta decyzji przyznającej świadczenie 

pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy na podstawie ustawy z dnia 28 

listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych albo zasiłek dla opiekuna na podstawie 

ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, 

objęcie tym ubezpieczeniem następuje od dnia przyznania prawa do tego świadczenia 

albo zasiłku. 



- 2 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

7. Termin określony w ust. 6 może zostać przywrócony na wniosek osoby, o której mowa 

w art. 16 ust. 2 pkt 4, jeżeli udowodni, że niezachowanie terminu nastąpiło wskutek 

zdarzeń losowych.> 

 

Art. 4. 

1. Składki na ubezpieczenie za każdego ubezpieczonego opłaca rolnik. Jeżeli działalność 

rolnicza jest prowadzona na rachunek kilku osób, obowiązek opłacenia składki ciąży na 

nich solidarnie. 

2. Obowiązek opłacenia składki powstaje od dnia, w którym powstało ubezpieczenie, a ustaje 

od dnia, w którym ustało ubezpieczenie. 

<3. Składki na ubezpieczenie za osobę, o której mowa w art. 16 ust. 2 pkt 4, opłaca wójt 

w wysokości określonej w art. 17 ust. 1.> 

 

Art. 16. 

1. Ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu podlega z mocy ustawy: 

1)   rolnik, którego gospodarstwo obejmuje obszar użytków rolnych powyżej 1 ha 

przeliczeniowego lub dział specjalny; 

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

3)   osoba pobierająca rentę strukturalną współfinansowaną ze środków pochodzących z 

Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej lub ze 

środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 

Obszarów Wiejskich; 

4)   małżonek osoby, o której mowa w pkt 3, jeżeli renta strukturalna współfinansowana ze 

środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i 

Gwarancji Rolnej lub ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego na 

rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wypłacana jest ze zwiększeniem na tego małżonka. 

2. Ubezpieczeniem emerytalno-rentowym na wniosek obejmuje się: 

1)   innego rolnika lub domownika, który podlega ubezpieczeniu wypadkowemu, 

chorobowemu i macierzyńskiemu w pełnym zakresie, jeżeli złożono wniosek o objęcie 

go ubezpieczeniem emerytalno-rentowym; 

2)   osobę, która podlegała ubezpieczeniu jako rolnik i zaprzestała prowadzenia 

działalności rolniczej, nie nabywając prawa do emerytury lub renty z ubezpieczenia, 

jeżeli podlegała ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu przez okres co najmniej 12 lat i 6 

miesięcy; 

3)   osobę pobierającą rentę rolniczą z tytułu niezdolności do pracy jako rentę okresową[.] 

<;> 

<4) osobę, która podlegała ubezpieczeniu jako rolnik lub domownik i zaprzestała 

prowadzenia działalności rolniczej lub pracy w gospodarstwie rolnym w związku z 

nabyciem prawa do świadczenia pielęgnacyjnego lub specjalnego zasiłku 

opiekuńczego na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach 

rodzinnych albo zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 

r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów przez okres pobierania tego 
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świadczenia albo zasiłku – do uzyskania 25-letniego okresu ubezpieczenia 

emerytalno-rentowego, o którym mowa w art. 19 ust. 1 pkt 2.> 

[3. Przepisów ust. 1 oraz ust. 2 pkt 1 i 2 nie stosuje się do osoby, która podlega innemu 

ubezpieczeniu społecznemu lub ma ustalone prawo do emerytury lub renty, lub ma 

ustalone prawo do świadczeń z ubezpieczeń społecznych.] 

<3. Przepisów ust. 1 oraz ust. 2 pkt 1, 2 i 4 nie stosuje się do osoby, która podlega 

innemu ubezpieczeniu społecznemu lub ma ustalone prawo do emerytury lub renty, 

lub ma ustalone prawo do świadczeń z ubezpieczeń społecznych.> 

 

Art. 39a. 

1. Odbierający oświadczenie, o którym mowa w art. 5a, pracownik Kasy poucza rolnika o 

skutkach prawnych tego oświadczenia i umieszcza stosowną informację na wydanej 

decyzji. 

2. Kasa niezwłocznie przekazuje właściwemu oddziałowi Zakładu odpis decyzji 

stwierdzającej podleganie ubezpieczeniu przez osobę, o której mowa w art. 5a, lub ustanie 

ubezpieczenia takiej osoby. 

3. Kasa niezwłocznie przekazuje właściwemu oddziałowi Zakładu oświadczenie przewidziane 

w art. 5a. 

4. (uchylony) 

<5. Kasa niezwłocznie przekazuje właściwemu wójtowi odpis decyzji stwierdzającej 

podleganie ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu przez osobę, o której mowa w art. 

16 ust. 2 pkt 4, lub ustanie ubezpieczenia takiej osoby.> 

 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 13 października 1998 r. O SYSTEMIE UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH 

(Dz. U. z 2015 r. poz. 121, z późn. zm.) 

 

Art. 6. 

1. Obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podlegają, z zastrzeżeniem art. 8 

i 9, osoby fizyczne, które na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej są: 

1)   pracownikami, z wyłączeniem prokuratorów; 

2)   osobami wykonującymi pracę nakładczą; 

3)   członkami rolniczych spółdzielni produkcyjnych i spółdzielni kółek rolniczych, 

zwanymi dalej "członkami spółdzielni"; 

4)   osobami wykonującymi pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia 

albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym 

stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, zwanymi dalej "zleceniobiorcami", oraz 

osobami z nimi współpracującymi, z zastrzeżeniem ust. 4; 
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5)   osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność oraz osobami z nimi 

współpracującymi; 

6)   posłami i senatorami pobierającymi uposażenie oraz posłami do Parlamentu 

Europejskiego, o których mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 30 lipca 2004 r. o 

uposażeniu posłów do Parlamentu Europejskiego wybranych w Rzeczypospolitej 

Polskiej, zwanymi dalej "posłami i senatorami"; 

7)   osobami pobierającymi stypendium sportowe, zwanymi dalej "stypendystami 

sportowymi"; 

7a)  pobierającymi stypendium słuchaczami Krajowej Szkoły Administracji Publicznej; 

8)   osobami wykonującymi odpłatnie pracę, na podstawie skierowania do pracy, w czasie 

odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania; 

9)   osobami pobierającymi zasiłek dla bezrobotnych, świadczenie integracyjne lub 

stypendium w okresie odbywania szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego 

dorosłych, na które zostały skierowane przez powiatowy urząd pracy, zwanymi dalej 

"bezrobotnymi"; 

9a)  osobami pobierającymi stypendium w okresie odbywania szkolenia, stażu lub 

przygotowania zawodowego dorosłych, na które zostały skierowane przez inne niż 

powiatowy urząd pracy podmioty kierujące na szkolenie, staż lub przygotowanie 

zawodowe dorosłych, zwanymi dalej "osobami pobierającymi stypendium"; 

9b)  osobami pobierającymi stypendium na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i 

instytucjach rynku pracy w okresie odbywania studiów podyplomowych; 

10)  duchownymi; 

11)  żołnierzami niezawodowymi pełniącymi czynną służbę wojskową, z wyłączeniem 

żołnierzy pełniących służbę kandydacką; 

12)  osobami odbywającymi służbę zastępczą; 

(pkt 13 18 uchylone) 

18a)  funkcjonariuszami Służby Celnej; 

18b)  (uchylony) 

19)  osobami przebywającymi na urlopach wychowawczych lub pobierającymi zasiłek 

macierzyński albo zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego; 

20)  osobami pobierającymi świadczenia socjalne wypłacane w okresie urlopu oraz 

osobami pobierającymi zasiłek socjalny wypłacany na czas przekwalifikowania 

zawodowego i poszukiwania nowego zatrudnienia, a także osobami pobierającymi 

wynagrodzenie przysługujące w okresie korzystania ze świadczenia górniczego albo w 

okresie korzystania ze stypendium na przekwalifikowanie, wynikające z odrębnych 

przepisów lub układów zbiorowych pracy; 

21)  osobami pobierającymi świadczenie szkoleniowe wypłacane po ustaniu zatrudnienia; 

22)  członkami rad nadzorczych wynagradzanymi z tytułu pełnienia tej funkcji. 

2. Zasady podlegania ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym osób rezygnujących z 

zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad 

długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi 
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matką, ojcem lub rodzeństwem, za które ośrodek pomocy społecznej opłaca składkę, 

regulują przepisy o pomocy społecznej. 

2a. Za osobę pobierającą świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy albo 

zasiłek dla opiekuna wójt, burmistrz lub prezydent miasta opłaca składkę na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe od podstawy odpowiadającej wysokości odpowiednio: 

1)   świadczenia pielęgnacyjnego albo specjalnego zasiłku opiekuńczego przysługujących 

na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, 

2)   zasiłku dla opiekuna przysługującego na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie 

zasiłków dla opiekunów 

-   przez okres niezbędny do uzyskania 25-letniego okresu ubezpieczenia (składkowego i 

nieskładkowego), z zastrzeżeniem art. 87 ust. 1b ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o 

emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 

1440, z późn. zm.). 

[2b. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta nie opłaca składki na ubezpieczenia emerytalne i 

rentowe za osobę pobierającą świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy 

albo zasiłek dla opiekuna, jeżeli podlega ona obowiązkowi ubezpieczenia społecznego z 

innego tytułu na podstawie ustawy lub na podstawie odrębnych przepisów.] 

<2b. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta nie opłaca składki na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe za osobę pobierającą świadczenie pielęgnacyjne, specjalny 

zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna, jeżeli podlega ona obowiązkowi 

ubezpieczenia społecznego z innego tytułu na podstawie ustawy lub na podstawie 

odrębnych przepisów lub jest ubezpieczona na podstawie art. 16 ust. 2 pkt 4 ustawy z 

dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2015 r. poz. 

704 i 1066).> 

2c. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta, jeżeli wypłaca osobie świadczenie pielęgnacyjne, 

specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna, może wystąpić do Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych o udzielenie informacji o przebiegu ubezpieczenia oraz za jaki 

okres za tę osobę powinien opłacać składkę na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. 

2d. Sposób opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i 

wypadkowe osób świadczących pracę na podstawie umowy uaktywniającej, reguluje 

ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2013 r. poz. 

1457). 

(ust. 3-3a. uchylone) 

4. Osoby określone w ust. 1 pkt 4 nie podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu 

i rentowym, jeżeli są uczniami gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, szkół 

ponadpodstawowych lub studentami, do ukończenia 26 lat. 

4a. Przepisu ust. 4 nie stosuje się do osób świadczących pracę na podstawie umowy 

uaktywniającej określonej w ustawie, o której mowa w ust. 2d. 

5. (uchylony) 

6. (uchylony) 


