
NOTATKA 
z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

Data posiedzenia:  18 stycznia 2012 r. 

Nr posiedzenia: 6 
  

 
Posiedzeniu przewodniczył: przewodniczący komisji senator Jerzy Chróścikowski.  

Porządek posiedzenia: 1. Rozpatrzenie ustawy o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za 
2012 r. (druk senacki nr 34 , druki sejmowe nr 103, 125 i 125A). 

 
W posiedzeniu uczestniczyli: − senatorowie członkowie komisji: Przemysław Błaszczyk, Beata Gosiewska, 

Jerzy Chróścikowski, Piotr Andrzej Gruszczyński, Kazimierz Jaworski, 
Andrzej Kobiak, Marek Konopka, Marian Poślednik, Roman Zaborowski, 
Grzegorz Wojciechowski, Ireneusz Niewiarowski, 

 
− zaproszeni goście: 

− Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju: 
− podsekretarz stanu Andrzej Burta, 
− zastępca dyrektora Departamentu Doradztwa, Oświaty Rolniczej i Nauki  

Elżbieta Karnafel-Wyka, 
− naczelnik Wydziału Zabezpieczenia Społecznego w Departamencie 

Doradztwa, Oświaty Rolniczej i Nauki Joanna Żurawińska, 
− Ministerstwo Zdrowia: 

− sekretarz stanu Jakub Szulc, 
− zastępca dyrektora Departamentu Ubezpieczeń Zdrowotnych Anatol 

Gołąb, 
− zastępca dyrektora Departamentu Prawnego Alina Budziszewska-

Makulska, 
− główny specjalista w Departamencie Prawnym Katarzyna Blicharska-

Ożga, 
− Najwyższa Izba Kontroli: 

− doradca techniczny w Departamencie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jerzy 
Dawidem, 

− Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego: 
− zastępca prezesa Janina Pszczółkowska, 
− główny specjalista w Biurze Ubezpieczeń Monika Kurach, 

− branżowe i zawodowe związki rolnicze: 
− wiceprezes Krajowej Rady Izb Rolniczych Marek Borowski, 
− zastępca przewodniczącego Związku Zawodowego Wsi i Rolnictwa 

Solidarność Wiejska Tadeusz Kościuk, 
− wiceprzewodniczący Rady Federacji Branżowych Związków 

Producentów Rolnych Stanisław Kacperczyk, 
− przedstawiciel Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu: Michał Gil. 

 
 

Przebieg posiedzenia:  

Ad 1 
 
Ustawę omówił podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Jakub Szulc. Przypomniał, że Trybunał 
Konstytucyjny wyrokiem z 26 października 2010 r. uznał, że art. 86 ust. 2 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. 
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych jest niezgodny 
z Konstytucją RP. Trybunał dał jednocześnie czas na zmianę przepisów, czyli doprowadzenie ich do 
zgodności z konstytucją, do 4 lutego 2012 r. Ustawodawca, zmierzając do realizacji tego celu, przyjął 
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rozwiązanie polegające na ustaleniu miesięcznej składki na ubezpieczenie zdrowotne rolników 
i członków ich rodzin w wysokości 1 zł za 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 opłaci Kasa Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego. Odrębnie potraktowano rolników prowadzących działalność wyłącznie w zakresie działów 
specjalnych produkcji rolnej. W ich wypadku składka będzie wyliczana od podstawy równej kwocie 
33,4% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w IV kwartale 
poprzedniego roku, włącznie z wypłatami z zysku, ogłaszanego przez prezesa Głównego Urzędu 
Statystycznego w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski”. Ustawodawca zdecydował, że 
wprowadzana regulacja ma charakter przejściowy i będzie obowiązywać do końca 2012 r. Minister 
finansów wspólnie z ministrem rolnictwa zobowiązali się do wypracowania rozwiązania docelowego, 
obowiązującego po 2012 r. Będzie ono obejmowało dwie zasadnicze kwestie. Po pierwsze, sposób 
ewidencjonowania przychodów w gospodarstwach rolnych, a po drugie – sposób rozliczania przychodu, 
ustalania wysokości dochodu i opłacania składek, tylko i wyłącznie na podstawie dochodowości. 
Przedstawiciel Biura Legislacyjnego zwrócił uwagę na nieścisłości w sformułowaniu niektórych 
przepisów ustawy i przedstawił kilka uwag.  
Wiceminister zdrowia nie poparł wątpliwości zgłoszonych przez przedstawiciela Biura Legislacyjnego. 
W trakcie dyskusji senator Jerzy Chróścikowski zaproponował wprowadzenie 3 poprawek 
doprecyzowujących przepisy rozpatrywanej ustawy.  
Przeciwko wprowadzeniu zgłoszonych poprawek wypowiedział się podsekretarz stanu w Ministerstwie 
Zdrowia Jakub Szulc.  
W wyniku głosowania komisja poparła wniosek o przyjęcie rozpatrzonej ustawy bez poprawek 
(5 głosów za, przy 3 przeciw i braku głosów wstrzymujących się).  
Na sprawozdawcę komisji na posiedzeniu Senatu wybrano senatora Ireneusza Niewiarowskiego. 
 

Konkluzja Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi wnosi o przyjęcie bez poprawek ustawy o składkach na 
ubezpieczenie zdrowotne rolników za 2012 r. (druk senacki nr 34B). 

 
 

W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące działalność lobbingową. 

 
 

Opracowano w BPS , BKS 
 


