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

do ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. 

o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników 

 

(druk nr 699) 

 

 

 

USTAWA z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2021 r. 

poz. 266, 1535 i 1621) 

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 2020 r. poz. 266, 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 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. 5c. 

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

ustawy, został objęty innym ubezpieczeniem społecznym z tytułu: 

1) pobierania świadczenia integracyjnego lub stypendium w okresie odbywania 

szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego dorosłych, o których mowa w 

art. 6 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń 

społecznych, na które został skierowany przez powiatowy urząd pracy, 
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2) pobierania stypendium w okresie odbywania szkolenia, stażu lub przygotowania 

zawodowego dorosłych, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 9a ustawy z dnia 

13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, na które został 

skierowany przez inne niż powiatowy urząd pracy podmioty kierujące na 

szkolenie, staż lub przygotowanie zawodowe dorosłych, 

3) pobierania stypendium na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia 

i instytucjach rynku pracy w okresie odbywania studiów podyplomowych, o 

którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 9b ustawy z dnia 13 października 1998 r. o 

systemie ubezpieczeń społecznych, 

4) pełnienia czynnej służby wojskowej jako żołnierz niezawodowy, o której mowa 

w art. 6 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie 

ubezpieczeń społecznych, 

5) odbywania służby zastępczej, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 

13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych 

– podlega nadal temu ubezpieczeniu, pomimo objęcia go z tych tytułów innym 

ubezpieczeniem społecznym. 

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.  14. 

1. Zasiłek chorobowy przysługuje ubezpieczonemu, który wskutek choroby jest niezdolny do 

pracy nieprzerwanie przez co najmniej 30 dni. 

2. Zasiłek chorobowy przysługuje za okres czasowej niezdolności do pracy, jednak nie dłużej 

niż przez 180 dni. 

3. Jeżeli po wyczerpaniu okresu zasiłkowego, o którym mowa w ust. 2, ubezpieczony jest 

nadal niezdolny do pracy, a w wyniku dalszego leczenia i rehabilitacji rokuje odzyskanie 

zdolności do pracy, zasiłek chorobowy przedłuża się na okres niezbędny do przywrócenia 

zdolności do pracy, jednak nie dłużej niż o dalsze 360 dni. 

4. Zasiłek chorobowy, o którym mowa w ust. 2, przyznaje się i wypłaca na podstawie 

zaświadczenia lekarskiego wystawionego zgodnie z art. 55 ust. 1 i art. 55a ust. 7 ustawy z 

dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w 
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razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 870, 2112 i 2320) albo wydruku 

zaświadczenia lekarskiego, o którym mowa w art. 55a ust. 6 tej ustawy. 

5. (uchylony). 

6. Zasiłek chorobowy z tytułu czasowej niezdolności do pracy, trwającej dłużej niż 180 dni, 

przyznaje się i wypłaca na podstawie orzeczenia wydanego w trybie określonym w art. 46. 

7. Zasiłek chorobowy nie przysługuje za okres: 

[1) przebywania ubezpieczonego, na koszt Kasy, w zakładzie opieki zdrowotnej 3  w celu 

rehabilitacji;] 

<1) przebywania ubezpieczonego, na koszt Kasy, w zakładzie leczniczym podmiotu 

leczniczego w celu rehabilitacji;> 

2) po ustaniu ubezpieczenia; 

3) pobierania zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w art. 18 pkt 7. 

8. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi, po zasięgnięciu opinii Rady Rolników, może 

określić, w drodze rozporządzenia, wysokość zasiłku chorobowego oraz przypadki, w 

których zasiłek chorobowy przysługuje przy niezdolności do pracy trwającej 

nieprzerwanie krócej niż 30 dni, uwzględniając stan finansów funduszu składkowego. 

9. Jeżeli nie określono wysokości zasiłku chorobowego w sposób, o którym mowa w ust. 8, 

wynosi on jedną trzydziestą emerytury podstawowej za każdy dzień niezdolności do 

pracy. 

Art.  21. 

1. Renta rolnicza z tytułu niezdolności do pracy przysługuje ubezpieczonemu, który łącznie 

spełnia następujące warunki: 

1) podlegał ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu przez wymagany okres, o którym 

mowa w ust. 2; 

2) jest trwale lub okresowo całkowicie niezdolny do pracy w gospodarstwie rolnym; 

3) całkowita niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym powstała w okresie 

podlegania ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu lub w okresach, o których mowa w 

art. 20 ust. 1 pkt 1 i 2, lub nie później niż w ciągu 18 miesięcy od ustania tych 

okresów. 

<1a. Przepisu ust. 1 pkt 3 nie stosuje się do ubezpieczonego, który podlegał 

ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu przez okres co najmniej 25 lat.> 
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2. Warunek podlegania ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu przez wymagany okres uważa 

się za spełniony, jeżeli okres ubezpieczenia emerytalno-rentowego ubezpieczonego 

wynosi co najmniej: 

1) rok - jeżeli całkowita niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym powstała w wieku 

do 20 lat; 

2) 2 lata - jeżeli całkowita niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym powstała w 

wieku powyżej 20 lat do 22 lat; 

3) 3 lata - jeżeli całkowita niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym powstała w 

wieku powyżej 22 lat do 25 lat; 

4) 4 lata - jeżeli całkowita niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym powstała w 

wieku powyżej 25 lat do 30 lat; 

5) 5 lat - jeżeli całkowita niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym powstała w 

wieku powyżej 30 lat. 

3. Przy ustalaniu okresu podlegania ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu zgodnie z ust. 2 

stosuje się odpowiednio art. 20 ust. 1 i 2. 

3a. Jeżeli okres podlegania ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu zbiega się w czasie z 

okresem innego ubezpieczenia społecznego, przy ustalaniu prawa do renty rolniczej z 

tytułu niezdolności do pracy nie uwzględnia się okresu podlegania innemu ubezpieczeniu 

społecznemu. 

4. Jeżeli całkowita niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym powstała wskutek wypadku 

przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej, warunek, o którym mowa w ust. 1 

pkt 1, uważa się za spełniony, jeżeli ubezpieczony posiada jakikolwiek okres 

ubezpieczenia emerytalno-rentowego, który obejmuje dzień wypadku lub dzień 

zachorowania na rolniczą chorobę zawodową. 

5. Za całkowicie niezdolnego do pracy w gospodarstwie rolnym uważa się ubezpieczonego, 

który z powodu naruszenia sprawności organizmu utracił zdolność do osobistego 

wykonywania pracy w gospodarstwie rolnym. 

6. Całkowitą niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym uznaje się za trwałą, jeżeli 

ubezpieczony nie rokuje odzyskania zdolności do osobistego wykonywania pracy w 

gospodarstwie rolnym. 

7. Całkowitą niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym uznaje się za okresową, jeżeli 

ubezpieczony rokuje odzyskanie zdolności do osobistego wykonywania pracy w 

gospodarstwie rolnym. 
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8. Okres 5 lat, o których mowa w ust. 2 pkt 5, powinien przypadać w okresie ostatnich 10 lat 

przed złożeniem wniosku o przyznanie renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy. 

<9. Przepisu ust. 8 nie stosuje się do ubezpieczonego, który podlegał ubezpieczeniu 

emerytalno-rentowemu przez okres co najmniej 25 lat.> 

 

Art.  25. 

1. Część składkową ustala się przyjmując po 1% emerytury podstawowej za każdy rok 

podlegania ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu, z uwzględnieniem ust. 2-7. Niepełne 

lata przelicza się odpowiednio, z uwzględnieniem art. 21a. 

2. Do liczby lat, o których mowa w ust. 1, dolicza się liczbę lat: 

1) podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników indywidualnych i członków 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 była opłacana składka na 

Fundusz Emerytalny Rolników; 

3) (uchylony); 

4) prowadzenia gospodarstwa rolnego lub pracy w gospodarstwie rolnym - bez podlegania 

innemu ubezpieczeniu społecznemu - po ukończeniu 16. roku życia, przypadających 

przed dniem 1 lipca 1977 r., jednak nie wcześniej niż 25 lat przed spełnieniem 

warunków nabycia prawa do emerytury rolniczej lub renty inwalidzkiej rolniczej. 

2a. Do liczby lat, o których mowa w ust. 1, dolicza się również liczbę lat: 

1) podlegania ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu określonych w przepisach o 

systemie ubezpieczeń społecznych, podlegania ubezpieczeniu społecznemu lub 

zaopatrzeniu emerytalnemu przed dniem 1 stycznia 1999 r. oraz podlegania 

zaopatrzeniu emerytalnemu przepadającemu po tej dacie, 

2) działalności kombatanckiej, działalności równorzędnej z tą działalnością, a także 

okresy zaliczane do okresów tej działalności oraz podlegania represjom wojennym i 

okresu powojennego, określone w przepisach o kombatantach oraz niektórych osobach 

będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, 

3) odbywania czynnej służby wojskowej w Wojsku Polskim lub okresy jej równorzędne 

albo zastępczych form tej służby, przypadających przed dniem 1 stycznia 1999 r. 

- jeżeli z tego tytułu ubezpieczonemu nie przyznano emerytury lub renty na podstawie 

odrębnych przepisów. 
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[2b. Przepisu ust. 2a nie stosuje się przy ustalaniu wysokości emerytury rolniczej dla osób 

urodzonych po dniu 31 grudnia 1948 r.] 

<2b. Przepisu ust. 2a nie stosuje się przy ustalaniu wysokości emerytury rolniczej dla 

osób urodzonych po dniu 31 grudnia 1948 r., z tym że przy ustalaniu wysokości 

emerytury rolniczej dla osób urodzonych po tej dacie, które nie mają ustalonego 

prawa do emerytury na podstawie art. 24 ust. 1, art. 24a lub art. 184 przepisów 

emerytalnych, stosuje się przepis ust. 2a pkt 3.> 

3. Jeżeli w okresie, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, za rolnika i jego małżonka opłacono 

roczną składkę na ubezpieczenie społeczne rolników indywidualnych i członków ich 

rodzin w wysokości wyższej niż 120% przeciętnej emerytury podstawowej w danym 

roku, zamiast jednego roku przyjmuje się okres dłuższy, odpowiadający wskaźnikowi 

indywidualnego wymiaru składki w danym roku. Wskaźnik ten oblicza się w następujący 

sposób: 

1) kwotę opłaconej składki rocznej wymierzonej od hektarów przeliczeniowych i działów 

specjalnych oraz od osób ubezpieczonych w danym gospodarstwie rolnym, z 

wyjątkiem domowników, dzieli się przez liczbę tych osób; przy ustalaniu kwoty 

opłaconej składki wlicza się również kwoty przyznanych ulg i zwolnień, nie wlicza się 

jednak nieopłaconej części składki za 1990 r., jeżeli jej opłacenie było dobrowolne; 

2) tak obliczoną kwotę dzieli się przez 120% przeciętnej emerytury podstawowej w 

danym roku. 

4. Okresy, o których mowa w ust. 2a pkt 1, przelicza się w wymiarze półtorakrotnym. Nie 

dotyczy to jednak okresów podlegania ubezpieczeniu społecznemu z tytułu pobierania 

świadczeń dla bezrobotnych. 

5. Za każdy rok przypadający w okresie, o którym mowa w ust. 2 pkt 4, przyjmuje się 0,5% 

emerytury podstawowej. 

6. Jeżeli uprawniony do renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy podlegał ubezpieczeniu 

emerytalno-rentowemu łącznie z okresami, o których mowa w ust. 2 i 2a, krócej niż przez 

5 lat, przyjmuje się, że okres opłacania składki wynosi 5 lat. 

7. Przepisu ust. 6 nie stosuje się, jeżeli całkowita niezdolność do pracy powstała wskutek 

wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej. W takim przypadku 

uprawnionemu do okresu opłacania składki dolicza się okres dzielący go od osiągnięcia 

wieku 60 lat. 
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8. Minister Pracy i Polityki Socjalnej 5  ogłosi w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej 

Polskiej "Monitor Polski" przeciętną roczną wysokość emerytury podstawowej w latach 

1983-1990. 

Art.  28. 

[1. Wypłata emerytury lub renty rolniczej z ubezpieczenia ulega częściowemu zawieszeniu na 

zasadach określonych w ust. 2-8, jeżeli emeryt lub rencista prowadzi działalność 

rolniczą.] 

<1. Wypłata renty rolniczej z ubezpieczenia ulega częściowemu zawieszeniu na zasadach 

określonych w ust. 2–8, jeżeli rencista prowadzi działalność rolniczą.> 

2. Zawieszenie wypłaty dotyczy: 

[1) części uzupełniającej emerytury rolniczej lub renty rolniczej z tytułu niezdolności do 

pracy, 

2) emerytury lub renty inwalidzkiej z ubezpieczenia społecznego rolników indywidualnych 

i członków ich rodzin w części równej 95% emerytury podstawowej] 

<1) części uzupełniającej renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy, 

2) renty inwalidzkiej z ubezpieczenia społecznego rolników indywidualnych 

i członków ich rodzin w części równej 95% emerytury podstawowej> 

- i obejmuje całość lub określony ułamek tej części świadczenia; ilekroć w ust. 3 i 5-7 jest 

mowa o zawieszeniu wypłaty w całości, w połowie albo w jednej czwartej - rozumie 

się odpowiednio zawieszenie wypłaty tej części świadczenia, jej połowy albo jednej 

czwartej. 

[3. Wypłata ulega zawieszeniu w całości, jeżeli emeryt lub rencista nie zaprzestał 

prowadzenia działalności rolniczej, z zastrzeżeniem ust. 5-7 i 9-11.] 

<3. Wypłata ulega zawieszeniu w całości, jeżeli rencista nie zaprzestał prowadzenia 

działalności rolniczej, z zastrzeżeniem ust. 5–7 i 9–11.> 

4. [Uznaje się, że emeryt lub rencista zaprzestał prowadzenia działalności rolniczej, jeżeli ani 

on, ani jego małżonek nie jest właścicielem (współwłaścicielem) lub posiadaczem 

gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym i nie prowadzi działu 

specjalnego, nie uwzględniając:] 

<Uznaje się, że rencista zaprzestał prowadzenia działalności rolniczej, jeżeli ani on, ani 

jego małżonek nie jest właścicielem (współwłaścicielem) lub posiadaczem 

gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym i nie prowadzi 

działu specjalnego, nie uwzględniając:> 
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[1) gruntów wydzierżawionych, na podstawie umowy pisemnej zawartej co najmniej na 10 

lat, której zawarcie potwierdził wójt, właściwy ze względu na miejsce położenia 

przedmiotu dzierżawy, osobie niebędącej: 

a) małżonkiem emeryta lub rencisty, 

b) jego zstępnym lub pasierbem, 

c) osobą pozostającą z emerytem lub rencistą we wspólnym gospodarstwie domowym, 

d) małżonkiem osoby, o której mowa w lit. b lub c;] 

<1) gruntów wydzierżawionych, na podstawie umowy pisemnej zawartej – 

w przypadku renty stałej – co najmniej na 10 lat, a w przypadku renty okresowej 

– na okres wskazany w decyzji Prezesa Kasy o przyznaniu tej renty, której 

zawarcie potwierdził wójt, właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotu 

dzierżawy, osobie niebędącej: 

a) małżonkiem rencisty, 

b) osobą pozostającą z rencistą we wspólnym gospodarstwie domowym, 

c) małżonkiem osoby, o której mowa w lit. b;> 

2) gruntów trwale wyłączonych z produkcji rolniczej na podstawie odrębnych przepisów, 

w tym zalesionych gruntów rolnych; 

[3) gruntów i działów specjalnych należących do małżonka, z którym emeryt lub rencista 

zawarł związek małżeński po ustaleniu prawa do emerytury lub renty rolniczej z 

ubezpieczenia;] 

<3) gruntów i działów specjalnych należących do małżonka, z którym rencista zawarł 

związek małżeński po ustaleniu prawa do renty rolniczej z ubezpieczenia;> 

4) własności (udziału we współwłasności) nieustalonej odpowiednimi dokumentami 

urzędowymi, jeżeli grunty będące przedmiotem tej własności (współwłasności) nie 

znajdują się w posiadaniu rolnika lub jego małżonka. 

[5. Jeżeli emeryt lub rencista jest długotrwale niezdolny do pracy wskutek wypadku przy 

pracy rolniczej albo rolniczej choroby zawodowej, wypłata świadczenia przez okres 

dwóch lat od tego wypadku albo od zachorowania na tę chorobę ulega zawieszeniu tylko 

w połowie.] 

<5. Jeżeli rencista jest całkowicie niezdolny do pracy wskutek wypadku przy pracy 

rolniczej albo rolniczej choroby zawodowej, wypłata świadczenia przez okres dwóch 

lat od tego wypadku albo od zachorowania na tę chorobę ulega zawieszeniu tylko w 

połowie.> 
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6. Wypłata ulega zawieszeniu w połowie, jeżeli: 

1) (uchylony); 

2) rencista pobiera okresową rentę rolniczą z tytułu niezdolności do pracy, nie dłużej 

jednak niż przez dwa lata. 

7. Wypłata ulega zawieszeniu w jednej czwartej, jeżeli: 

[1) emeryt lub rencista nie zawarł umowy z następcą stosownie do przepisów rozdziału 7 i 

nie ma możliwości sprzedaży nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa 

rolnego co najmniej po cenie odpowiadającej ich oszacowaniu według przepisów o 

gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa albo] 

<1) rencista nie zawarł umowy z następcą stosownie do przepisów rozdziału 7 i nie 

ma możliwości sprzedaży nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa 

rolnego co najmniej po cenie odpowiadającej ich oszacowaniu według przepisów 

o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa albo> 

2) trwają czynności zmierzające do wywłaszczenia tych nieruchomości, ich wykupu na 

cel uzasadniający wywłaszczenie albo do trwałego wyłączenia gruntów z produkcji 

rolniczej na podstawie odrębnych przepisów lub 

3) nieruchomości te są położone w strefie ochronnej lub na innym obszarze specjalnym, 

utworzonym na podstawie odrębnych przepisów w związku z wprowadzeniem 

ograniczeń w użytkowaniu gruntów rolnych albo w celach ochronnych. 

8. Jeżeli wypłata ulega zawieszeniu w myśl ust. 3 lub 5, zawiesza się w całości wypłatę 

dodatku pielęgnacyjnego, przysługującego z tytułu ukończenia 75 lat. 

9. W przypadku podjęcia działalności rolniczej na gruntach: 

1) nabytych w drodze dziedziczenia lub 

[2) uprzednio wydzierżawionych co najmniej na 10 lat, jeżeli dzierżawa ustała wcześniej z 

przyczyn niezależnych od wydzierżawiającego, lub] 

<2) uprzednio wydzierżawionych na podstawie umowy pisemnej zawartej – 

w przypadku renty stałej – co najmniej na 10 lat, a w przypadku renty okresowej 

– na okres wskazany w decyzji Prezesa Kasy o przyznaniu tej renty, jeżeli 

dzierżawa ustała wcześniej z przyczyn niezależnych od wydzierżawiającego, lub> 

3) odzyskanych w wyniku rozwiązania - z przyczyn niezależnych od uprawnionego - 

umowy, na podstawie której uprzednio zbył on te grunty, albo w wyniku uchylenia lub 

stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej 

- wypłata nie ulega zawieszeniu przez okres jednego roku. 
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10. W przypadku zaprzestania prowadzenia działalności rolniczej polegającej na przekazaniu 

gospodarstwa rolnego w formie aktu notarialnego osobie niepełnoletniej wypłata ulega 

zawieszeniu w całości do czasu osiągnięcia przez tę osobę 18 lat. 

[11. W przypadku, gdy rencista lub emeryt uprawniony do emerytury z art. 19 ust. 1 prowadzi 

działalność rolniczą z małżonkiem podlegającym ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu z 

mocy ustawy, wypłata nie ulega zawieszeniu.] 

<11. W przypadku gdy rencista prowadzi działalność rolniczą z małżonkiem 

podlegającym ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu z mocy ustawy, wypłata nie 

ulega zawieszeniu.> 

12. (uchylony). 

[Art.  34. 

1. Prawo do emerytury lub renty rolniczej z ubezpieczenia ulega zawieszeniu na zasadach 

określonych w przepisach emerytalnych. W takim przypadku nie zawiesza się jednak 

wypłaty części składkowej emerytury rolniczej lub renty rolniczej z tytułu niezdolności do 

pracy albo nadwyżki emerytury lub renty inwalidzkiej z ubezpieczenia społecznego 

rolników indywidualnych i członków ich rodzin ponad 95% emerytury podstawowej. 

2. Przy stosowaniu zawieszenia prawa do emerytury lub renty rolniczej z ubezpieczenia, 

zgodnie z ust. 1, nie bierze się pod uwagę dochodów z działalności rolniczej.] 

 

<Art. 34. 

1. Prawo do emerytury lub renty rolniczej z ubezpieczenia ulega zawieszeniu lub 

zmniejszeniu na zasadach określonych w przepisach emerytalnych. W takim 

przypadku nie zawiesza lub nie zmniejsza się wypłaty części składkowej emerytury 

rolniczej lub renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy albo nadwyżki emerytury 

lub renty inwalidzkiej z ubezpieczenia społecznego rolników indywidualnych i 

członków ich rodzin ponad 95% emerytury podstawowej. 

2. Przy zawieszeniu lub zmniejszeniu prawa do emerytury lub renty rolniczej z 

ubezpieczenia, zgodnie z ust. 1, nie bierze się pod uwagę dochodów z działalności 

rolniczej.> 

Art.  36. 

1. Prezes Kasy wydaje decyzje w sprawach: 

1) podlegania ubezpieczeniu oraz ustania ubezpieczenia, a także wysokości należności z 

tytułu składek na ubezpieczenie; 
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1a) zmiany warunków ubezpieczenia, a także stwierdzenia obowiązku opłacania składki, 

o której mowa w art. 17 ust. 2; 

1b) stwierdzenia obowiązku opłacania dodatkowej składki miesięcznej, o której mowa w 

art. 17 ust. 4; 

2) (uchylony); 

2a) przedłużenia prawa do renty rolniczej szkoleniowej; 

3) ustalenia prawa do świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia i ich indywidualnego 

wymiaru; 

4) zawieszenia prawa do świadczeń; 

5) zawieszenia lub wstrzymania wypłaty świadczeń oraz wznowienia zawieszonej lub 

wstrzymanej wypłaty; 

6) zwrotu nienależnie pobranych świadczeń; 

7) przyznania odsetek za opóźnienie w wypłacie świadczeń; 

8) potrącenia składek na ubezpieczenie lub innych należności ze świadczeń z 

ubezpieczenia; 

9) wymierzania i pobierania składek na ubezpieczenie zdrowotne, z zastrzeżeniem ust. 1a; 

10) o których mowa w art. 41a i 55; 

11) przyznania rodzicielskich świadczeń uzupełniających, o których mowa w ustawie z 

dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym [.] <;> 

<12) interpretacji indywidualnych, o których mowa w art. 62a.> 

1a. Decyzje w sprawach, o których mowa w ust. 1 pkt 1, dotyczących pomocnika rolnika oraz 

w sprawach, o których mowa w ust. 1 pkt 9, Prezes Kasy wydaje w sprawach spornych. 

2. Prezes Kasy może upoważniać do wydawania decyzji w sprawach, o których mowa w ust. 

1, pracowników Kasy. Ponadto Prezes Kasy i Prezes Zakładu mogą postanowić, że 

określone decyzje będą wydawane, z upoważnienia Prezesa Kasy, przez pracowników 

Zakładu. 

3. Od decyzji w sprawach, o których mowa w ust. 1 pkt 1-9 <i 12>, a także w przypadku 

niewydania decyzji przysługuje odwołanie do sądu w terminach i na zasadach 

określonych w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego o postępowaniu odrębnym w 

sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych. 

4. Wniesienie odwołania do sądu od decyzji ustalającej podleganie ubezpieczeniu i 

obowiązek opłacania należności z tytułu składek na to ubezpieczenie nie wstrzymuje 

wykonania tej decyzji. 

http://lex.senat.pl/#/document/18817770?cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/16786199?cm=DOCUMENT
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Art.  40a. 

1. Od składek nieopłaconych w terminie przez rolnika pobiera się od rolnika odsetki za 

zwłokę, na zasadach i w wysokości określonej w dziale III rozdział 6 ustawy z dnia 29 

sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1325, 1423, 2122, 2123 i 

2320 oraz z 2021 r. poz. 72). 

[2. Odsetek za zwłokę nie nalicza się, jeżeli ich wysokość nie przekracza 6,60 zł.] 

<2. Odsetek za zwłokę nie nalicza się od nieopłaconych w terminie składek, jeżeli: 

1) wysokość odsetek nie przekracza 6,60 zł; 

2) nieopłacenie składek wynika: 

a) z błędnego zawiadomienia przez Kasę o stanie rozliczeń, 

b) ze zmiany decyzji Prezesa Kasy, z przyczyn leżących po stronie Kasy, w 

zakresie podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników lub wymiaru 

składek lub w sprawach o umorzenie należności składkowych, 

c) z zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej Kasy, która 

następnie uległa zmianie.> 

<3. Przez utrwaloną praktykę interpretacyjną, o której mowa w ust. 2 pkt 2 lit. c, 

rozumie się wyjaśnienia zakresu i sposobu stosowania przepisów prawa dominujące 

w interpretacjach indywidualnych wydawanych przez Kasę w takich samych stanach 

faktycznych lub w odniesieniu do takich samych zdarzeń przyszłych oraz w takim 

samym stanie prawnym.> 

Art.  41a. 

1. Prezes Kasy lub upoważniony przez niego pracownik Kasy, w przypadkach uzasadnionych 

ważnym interesem zainteresowanego, na jego wniosek, uwzględniając możliwości 

płatnicze wnioskodawcy oraz stan finansów funduszów emerytalno-rentowego i 

składkowego, może: 

1) odroczyć termin płatności należności z tytułu składek na ubezpieczenie, rozłożyć ich 

spłatę na raty lub umorzyć w całości lub w części; 

2) umorzyć należności Kasy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń w całości lub 

części. 

2. Prezes Kasy lub upoważniony przez niego pracownik Kasy może także, z urzędu, umorzyć 

część lub całość należności z tytułu składek, w przypadku ich całkowitej nieściągalności, 

która zachodzi, gdy: 

http://lex.senat.pl/#/document/16799056?unitId=dz(III)roz(6)&cm=DOCUMENT
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1) w wyniku postępowania egzekucyjnego lub na podstawie posiadanych dokumentów 

stwierdzono, że dłużnik nie posiada źródeł dochodu i majątku, z którego można 

dochodzić należności, oraz brak jest możliwości przeniesienia odpowiedzialności; 

2) dłużnik zmarł, nie pozostawiając majątku, z którego można by dochodzić należności, i 

jednocześnie nie ma możliwości przeniesienia odpowiedzialności; 

3) kwota należności nie przekracza [pięciokrotnej wartość] <dziesięciokrotności kwoty 

kosztów> upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym; 

4) jest oczywiste, że w postępowaniu egzekucyjnym dotyczącym należności nie uzyska 

się kwoty przewyższającej koszty postępowania egzekucyjnego. 

3. Umorzenie składek powoduje również umorzenie odsetek za zwłokę w całości lub w takiej 

części, w jakiej zostały umorzone składki, oraz powoduje umorzenie należnych Kasie 

kosztów upomnienia. 

4. Od należności z tytułu składek, których spłatę rozłożono na raty, nie nalicza się odsetek za 

zwłokę, począwszy od następnego dnia po wpływie wniosku. 

5. Jeżeli dłużnik nie opłaci w terminie odroczonej składki lub ustalonych przez Kasę rat, 

kwota niezapłaconych składek staje się wymagalna wraz z odsetkami za zwłokę liczonymi 

od dnia następującego po dniu, w którym upływa termin płatności wynikający z art. 40. 

6. W razie dokonywania wpłat na poczet rat, na jakie została rozłożona należność z tytułu 

składek, wpłatę zalicza się na poczet składek o najwcześniejszym terminie płatności i 

należnych od nich odsetek za zwłokę. 

 

Art.  41b. 

1. Należności z tytułu składek ulegają przedawnieniu po upływie 5 lat, licząc od dnia, w 

którym stały się wymagalne, z zastrzeżeniem ust. 2-7. 

2. Nie ulegają przedawnieniu należności z tytułu składek zabezpieczone hipoteką, jednakże 

po upływie terminu przedawnienia należności te mogą być egzekwowane tylko z 

przedmiotu hipoteki do wysokości zaległych składek i odsetek za zwłokę liczonych do 

dnia przedawnienia. 

3. Bieg terminu przedawnienia nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu od dnia 

podjęcia decyzji o rozłożeniu należności na raty lub odroczeniu terminu płatności, do dnia 

terminu płatności odroczonej należności z tytułu składek lub ostatniej raty, z 

zastrzeżeniem ust. 4. 
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4. Jeżeli w ustalonym terminie dłużnik nie zapłacił którejkolwiek z rat, na jakie została 

rozłożona należność, bieg terminu przedawnienia nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega 

zawieszeniu od dnia podjęcia decyzji o rozłożeniu należności na raty, do dnia podjęcia 

decyzji o wygaśnięciu decyzji o rozłożeniu na raty należności z tytułu składek. 

5. Bieg terminu przedawnienia zostaje zawieszony od dnia podjęcia pierwszej czynności 

zmierzającej do wyegzekwowania należności z tytułu składek, o której dłużnik został 

zawiadomiony, do dnia zakończenia postępowania egzekucyjnego. 

6. Bieg terminu przedawnienia przerywa ogłoszenie upadłości. Po przerwaniu bieg terminu 

przedawnienia rozpoczyna się na nowo od dnia następującego po dniu uprawomocnienia 

się postanowienia o ukończeniu postępowania upadłościowego lub jego umorzeniu. 

7. Przedawnienie należności z tytułu składek wynikających z decyzji o odpowiedzialności 

osoby trzeciej lub następcy prawnego następuje po upływie 5 lat, licząc od końca roku 

kalendarzowego, w którym decyzja została wydana. 

8. Bieg terminu przedawnienia zawiesza się, jeżeli wydanie decyzji jest uzależnione od 

rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd. Zawieszenie biegu 

terminu przedawnienia trwa do dnia, w którym decyzja innego organu stała się ostateczna 

lub orzeczenie sądu uprawomocniło się, nie dłużej jednak niż 2 lata. 

9. Bieg przedawnienia terminu, o którym mowa w ust. 1, ulega zawieszeniu od dnia śmierci 

spadkodawcy do dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia 

spadku, nie dłużej jednak niż do dnia, w którym upłynęły 2 lata od śmierci spadkodawcy. 

10. Nadpłacone lub nienależnie opłacone składki podlegają z urzędu zaliczeniu na poczet 

zaległych lub bieżących składek, a w razie ich braku - na poczet przyszłych składek, 

chyba że płatnik złoży wniosek o zwrot składek. 

11. Nadpłacone lub nienależnie opłacone składki nie podlegają zwrotowi, jeżeli od dnia ich 

opłacenia upłynęło 5 lat. 

12. Kasa zawiadamia płatnika o kwocie nadpłaconych lub nienależnie opłaconych składek 

podlegających zwrotowi, jeżeli są one wyższe od [kwoty, o której mowa w ust. 15] 

<dziesięciokrotności kwoty kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym>. 

13. Płatnik może, w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 

12, złożyć wniosek o zwrot nadpłaconych lub nienależnie opłaconych składek. 

14. W przypadku braku przyszłych należności z tytułu składek, nadpłacone lub nienależnie 

opłacone składki podlegają zwrotowi z urzędu. 
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15. Nie podlegają zwrotowi nadpłacone lub nienależnie opłacone składki nieprzekraczające 

równowartości sumy kosztów powiadomienia płatnika o nadpłacie listem poleconym oraz 

kosztów jej zwrotu. 

Art.  48. 

1. Wysokość świadczenia lub jego określonej części ustala się za pomocą wskaźnika 

wymiaru, jeżeli przewiduje to ustawa lub jeżeli wysokość ta pozostaje w stałym stosunku 

do wysokości emerytury podstawowej, a świadczenie nie ma charakteru jednorazowego. 

2. Świadczenie, którego wysokość jest ustalona za pomocą wskaźnika wymiaru, wypłaca się 

w kwocie odpowiadającej iloczynowi tego wskaźnika i aktualnej emerytury podstawowej. 

2a. Jeżeli wysokość świadczenia ustalonego w sposób określony w ust. 1 jest niższa od kwoty 

najniższej emerytury określonej w przepisach emerytalnych, wysokość takiego 

świadczenia podwyższa się z urzędu do tej kwoty. 

2b. Przepisu ust. 2a nie stosuje się do: 

1) emerytury lub renty rolniczej z ubezpieczenia pobieranej w zbiegu z emeryturą lub 

rentą z innego ubezpieczenia społecznego, jeżeli suma tych świadczeń przekracza 

kwotę najniższej emerytury określonej w przepisach emerytalnych; 

2) świadczeń, o których mowa w art. 19a i art. 26 ust. 3; 

3) świadczeń, których wypłata została zawieszona<lub zmniejszona> zgodnie z art. 28 

lub art. 34. 

3. (uchylony). 

Art.  55. 

1. Prezes Kasy może przyznać emeryturę, rentę rolniczą z tytułu niezdolności do pracy lub 

rentę rodzinną rolnikowi lub domownikowi lub członkom rodziny zmarłego rolnika lub 

domownika, pomimo niespełnienia, wskutek szczególnych okoliczności, warunków 

określonych w ustawie, jeżeli zainteresowana osoba nie ma niezbędnych środków 

utrzymania i nie może ich uzyskać ze względu na wiek lub stan zdrowia. 

2. Świadczenie przewidziane w ust. 1 przyznaje się w wysokości nieprzekraczającej 

wysokości odpowiedniego świadczenia z ubezpieczenia emerytalno-rentowego. 

[2a. Prezes Kasy może emerytowi lub renciście, któremu na skutek niezaprzestania 

prowadzenia działalności rolniczej wypłata części uzupełniającej świadczenia została 

zawieszona w całości, przyznać prawo do wypłaty 50% tej części na czas określony, jeżeli 

istnieją szczególne przeszkody w zaprzestaniu prowadzenia działalności rolniczej.] 
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<2a. Prezes Kasy może renciście, któremu na skutek niezaprzestania prowadzenia 

działalności rolniczej wypłata części uzupełniającej świadczenia została zawieszona 

w całości, przyznać prawo do wypłaty 50% tej części na czas określony, jeżeli istnieją 

szczególne przeszkody w zaprzestaniu prowadzenia działalności rolniczej.> 

3. (uchylony). 

[Art.  62a. 

Interpretacje indywidualne wydawane przez Prezesa Kasy na podstawie art. 34 ustawy z dnia 

6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców w zakresie opłacania składek na ubezpieczenia 

społeczne przez podmioty, o których mowa w art. 5a ust. 1, wraz z wnioskiem o wydanie 

interpretacji, po usunięciu danych identyfikujących wnioskodawcę oraz inne podmioty 

wskazane w treści interpretacji, Kasa niezwłocznie zamieszcza w Biuletynie Informacji 

Publicznej.] 

<Art. 62a. 

1. Prezes Kasy wydaje interpretacje indywidualne, o których mowa w art. 34 ustawy z 

dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, w zakresie obowiązku podlegania 

ubezpieczeniu oraz wysokości składek w stosunku do podmiotów, o których mowa w 

art. 5a ust. 1, w sprawach związanych z prowadzeniem przez te podmioty 

pozarolniczej działalności gospodarczej. Interpretacje indywidualne wraz z 

wnioskiem o wydanie interpretacji, po usunięciu danych identyfikujących 

wnioskodawcę oraz inne podmioty wskazane w treści interpretacji, Kasa 

niezwłocznie zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej. 

2. Nie wydaje się interpretacji indywidualnych w zakresie tych elementów stanu 

faktycznego, które w dniu złożenia wniosku o interpretację są przedmiotem 

toczącego się postępowania wyjaśniającego, albo gdy w tym zakresie sprawa została 

rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji Prezesa Kasy.> 

 

[Art.  64. 

1. Kasa podejmuje działania na rzecz pomocy ubezpieczonym i osobom uprawnionym do 

świadczeń z ubezpieczenia, wykazującym całkowitą niezdolność do pracy w 

gospodarstwie rolnym, ale rokującym jej odzyskanie w wyniku leczenia i rehabilitacji, 

albo zagrożonym całkowitą niezdolnością do pracy w gospodarstwie rolnym, obejmujące 

w szczególności: 

1) kierowanie na rehabilitację leczniczą do zakładów rehabilitacyjnych; 

http://lex.senat.pl/#/document/18701388?unitId=art(34)&cm=DOCUMENT
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2) prowadzenie zakładów rehabilitacji leczniczej; 

3) wspieranie rozwoju rehabilitacji ambulatoryjnej na obszarach wiejskich; 

4) prowadzenie, we własnym zakresie, badań i analiz przyczyn niezdolności do pracy; 

5) odpłatne zlecanie badań naukowych i ekspertyz dotyczących przyczyn niezdolności do 

pracy w gospodarstwie rolnym oraz metod jej przeciwdziałania; 

6) promocję zdrowia; 

7) działania dotyczące profilaktyki zdrowotnej w środowisku wiejskim. 

2. Kasa może udzielać pomocy ubezpieczonym w rehabilitacji członków ich rodzin, o których 

mowa w art. 29 ust. 2 ustawy. 

3. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi określi, w drodze rozporządzenia, warunki i tryb 

kierowania na rehabilitację leczniczą oraz udzielania zamówień na świadczenia i usługi 

rehabilitacyjne, w tym: 

1) wskazania do rehabilitacji oraz ocenę jej potrzeby, 

2) trwałość i okresowość całkowitej niezdolności do pracy oraz przyczynę jej powstania, 

3) (uchylony), 

4) warunki i tryb kwalifikacji wniosku o rehabilitację, 

5) sposób zwrotu kosztów przejazdu, 

6) warunki i tryb przeprowadzania konkursu oraz zawierania umów o świadczenia i 

usługi rehabilitacyjne z podmiotami niebędącymi jednostkami organizacyjnymi Kasy 

- mając na uwadze potrzebę rehabilitacji leczniczej osób kierowanych i stan finansów 

funduszu prewencji i rehabilitacji.] 

 

<Art. 64. 

1. Kasa podejmuje działania na rzecz osób wykazujących całkowitą niezdolność do 

pracy w gospodarstwie rolnym, ale rokujących jej odzyskanie w wyniku leczenia i 

rehabilitacji leczniczej, albo zagrożonych całkowitą niezdolnością do pracy 

w gospodarstwie rolnym, które: 

1) podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy w pełnym 

zakresie, albo 

2) podlegają ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu na 

wniosek w pełnym zakresie nieprzerwanie co najmniej przez 18 miesięcy przed 

złożeniem wniosku o rehabilitację leczniczą, z tym że okres ten nie jest wymagany 
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w przypadku ubezpieczonego zagrożonego całkowitą niezdolnością do pracy w 

gospodarstwie rolnym wskutek wypadku przy pracy rolniczej, albo 

3) posiadają ustalone prawo do okresowej renty rolniczej z tytułu niezdolności do 

pracy i zachowały zdolność do samodzielnej egzystencji. 

2. Działania, o których mowa w ust. 1, obejmują w szczególności: 

1) kierowanie na rehabilitację leczniczą do zakładów rehabilitacyjnych; 

2) prowadzenie zakładów rehabilitacji leczniczej; 

3) wspieranie rozwoju rehabilitacji ambulatoryjnej na obszarach wiejskich; 

4) prowadzenie, we własnym zakresie, badań i analiz przyczyn niezdolności do 

pracy; 

5) odpłatne zlecanie badań naukowych i ekspertyz dotyczących przyczyn 

niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym oraz metod jej przeciwdziałania; 

6) promocję zdrowia; 

7) działania dotyczące profilaktyki zdrowotnej w środowisku wiejskim. 

3. Na rehabilitację leczniczą kieruje się: 

1) osobę uznaną okresowo za całkowicie niezdolną do pracy w gospodarstwie 

rolnym, która rokuje odzyskanie zdolności do pracy w gospodarstwie rolnym w 

wyniku leczenia i rehabilitacji; 

2) osobę zagrożoną całkowitą niezdolnością do pracy w gospodarstwie rolnym; 

3) dzieci osób, które: 

a) spełniają warunki określone w ust. 1 pkt 1 albo 2 lub 

b) mają ustalone prawo do renty, o której mowa w art. 18, jeżeli osoby te 

nieprzerwanie co najmniej 12 miesięcy przed złożeniem wniosku 

o rehabilitację leczniczą dla dziecka, podlegają: 

– ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu lub 

– ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu; 

4) osoby uprawnione do renty rodzinnej, o których mowa w art. 29 ust. 2. 

4. Jeżeli na rehabilitację leczniczą jest kierowane dziecko wymagające opieki ze względu 

na wiek lub stan zdrowia, pobyt w zakładzie rehabilitacji leczniczej zapewnia się 

również opiekunowi prawnemu tego dziecka. 

5. Kasa może kierować również: 

1) osoby uprawnione do emerytury rolniczej na rehabilitację leczniczą; 
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2) ubezpieczonych, o których mowa w art. 16 ust. 2 pkt 4, będących opiekunami 

osób niepełnosprawnych na turnusy mające na celu poprawę ich kondycji 

psychofizycznej i jakości życia, zwane dalej „turnusami regeneracyjnymi”. 

6. Podstawę skierowania na rehabilitację leczniczą lub turnusy regeneracyjne stanowią: 

1) prawomocne orzeczenie lekarza rzeczoznawcy Kasy lub orzeczenie komisji 

lekarskiej Kasy, wydane w postępowaniu orzeczniczym dla ustalenia prawa do 

świadczenia z ubezpieczenia społecznego rolników, zawierające wskazania do 

rehabilitacji leczniczej, albo 

2) wniosek sporządzony przez lekarza prowadzącego leczenie 

– pozytywnie zaopiniowane przez lekarza regionalnego inspektora orzecznictwa 

lekarskiego Kasy, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 46 

ust. 4. 

7. Pierwszeństwo w skierowaniu na rehabilitację leczniczą ma osoba, dla której potrzeba 

rehabilitacji jest uzasadniona następstwem wypadku przy pracy rolniczej. 

8. Osobie skierowanej na rehabilitację leczniczą przysługuje zwrot kosztów przejazdu z 

miejsca zamieszkania do zakładu rehabilitacji leczniczej. 

9. Zwrot kosztów, o którym mowa w ust. 8, nie przysługuje osobie uprawnionej do 

emerytury rolniczej. 

10. Po zakończeniu rehabilitacji leczniczej lub turnusu regeneracyjnego ta sama osoba 

może być ponownie skierowana na rehabilitację leczniczą lub turnus regeneracyjny. 

11. Konkurs ofert na świadczenia i usługi rehabilitacyjne oraz turnusy regeneracyjne z 

podmiotami niebędącymi jednostkami organizacyjnymi Kasy przeprowadza komisja 

konkursowa powołana przez Prezesa Kasy. 

12. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi określi, w drodze rozporządzenia, warunki 

i tryb kierowania na rehabilitację leczniczą i turnusy regeneracyjne oraz warunki i 

tryb przeprowadzania konkursu ofert oraz zawierania umów o świadczenia i usługi 

rehabilitacyjne oraz turnusy regeneracyjne z podmiotami niebędącymi jednostkami 

organizacyjnymi Kasy, w tym: 

1) warunki i tryb kwalifikacji wniosku o rehabilitację leczniczą albo turnus 

regeneracyjny oraz wzór tego wniosku, 

2) przypadki i terminy ponownego kierowania na rehabilitację leczniczą albo 

turnus regeneracyjny, 

3) okresy trwania rehabilitacji leczniczej i turnusów regeneracyjnych, 
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4) sposób i warunki zwrotu kosztów przejazdu 

– mając na uwadze potrzeby osób kierowanych na rehabilitację leczniczą i turnusy 

regeneracyjne, w tym możliwość poprawy stanu zdrowia, kondycji 

psychofizycznej i jakości życia tych osób, a także kierując się koniecznością 

zapewnienia równego traktowania podmiotów leczniczych oraz przejrzystości i 

sprawności postępowania podczas przeprowadzania konkursu ofert.> 

 

Art.  77. 

1. Fundusz składkowy jest przeznaczony na finansowanie: 

1) świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego, chorobowego i macierzyńskiego; 

2) bezpośrednich kosztów funkcjonowania Rady Rolników; 

3) kosztów zarządzania funduszem i wykonywania jego zobowiązań jako osoby prawnej; 

4) działalności 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 [.] <;> 

<6) wydatków i kosztów związanych z realizacją zadań wynikających z przepisów o 

szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej.> 

2. Fundusz składkowy tworzy się ze składek na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i 

macierzyńskie oraz z innych źródeł określonych w statucie funduszu składkowego, 

zapewniając pełne pokrycie wydatków funduszu składkowego, oraz odpisów, o których 

mowa w art. 78 ust. 2 pkt 2a, art. 79 ust. 2 i art. 80 ust. 2 pkt 1. 

3. Wydatki na działalność przewidzianą w art. 66 nie powinny przekroczyć 1% planowanych 

wydatków funduszu w danym roku. 

4. W razie powstania niedoboru funduszu składkowego, może być zaciągnięty kredyt 

bankowy w wysokości niezbędnej do pokrycia niedoboru. Spłatę kredytu uwzględnia się 

przy ustalaniu wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i 

macierzyńskie w okresie jego spłaty. 

Art.  80. 

1. Fundusz prewencji i rehabilitacji jest przeznaczony na finansowanie kosztów rzeczowych 

wynikających z realizacji zadań Kasy, o których mowa w art. [21b], 63 i 64. 

2. Fundusz prewencji i rehabilitacji tworzy się z: 

1) odpisu od funduszu składkowego, w wysokości do 6,5% planowanych wydatków z 

tego funduszu; 
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2) dotacji z budżetu państwa; 

3) odsetek uzyskanych z lokowania wolnych środków funduszu prewencji i rehabilitacji. 

3. W razie powstania niedoboru funduszu prewencji i rehabilitacji, niedobór ten pokrywa się 

ze środków funduszu składkowego. 


