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(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Jerzy Chró-
ścikowski)

Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:
Otwieram posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi.
Jest to już nasze szóste posiedzenie.
W porządku obrad jest: rozpatrzenie ustawy o składkach 

na ubezpieczenie zdrowotne rolników za 2012 r.; druk se-
nacki nr 34 i druki sejmowe nr 103, 125 i 125-A.

Witam na posiedzeniu naszej komisji pana ministra 
Andrzeja Butrę, podsekretarza stanu w Ministerstwie 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi, z osobami towarzyszącymi. 
Witam również pana ministra Jakuba Szulca, sekretarza 
stanu w Ministerstwie Zdrowia, oraz osoby mu towarzy-
szące. Witam przedstawicieli kasy rolniczego ubezpiecze-
nia, związków zawodowych, organizacji branżowych, izb 
rolniczych, a także inne osoby – są media, jak widziałem 
– obecne na sali. Witam również nasz sekretariat i pana 
legislatora.

Mam do państwa pytanie: czy w dzisiejszym posiedze-
niu uczestniczą przedstawiciele podmiotów prowadzących 
działalność lobbingową w rozumieniu ustawy o działal-
ności lobbingowej w procesie stanowienia prawa? Czy są 
tacy? Bo jeśli są, to muszę to zgłosić do protokołu. Nie 
zgłaszają się, czyli nie ma.

W takim razie przechodzimy do tematu naszego po-
siedzenia.

Proszę pana ministra, który będzie prezentował… Pan 
minister zdrowia, tak? Proszę o zaprezentowanie stanowi-
ska rządu wobec projektu… już właściwie ustawy uchwa-
lonej 13 stycznia przez Sejm.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia 
Jakub Szulc:
Bardzo serdecznie dziękuję.
Panie Przewodniczący! Wysoka Komisjo!
Ustawa o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolni-

ków w 2012 r. wynika bezpośrednio z wyroku Trybunału 
Konstytucyjnego z dnia 26 października 2010 r., w którym 
Trybunał zakwestionował przepisy art. 86 ust. 1 i art. 86 
ust. 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finan-
sowanych ze środków publicznych. Zakwestionowane 
przepisy traktowały o sposobie poboru i odprowadzania 
składki zdrowotnej za rolników ubezpieczonych w Kasie 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Trybunał w swo-
im wyroku uznał, że nie może trwać stan, w którym dla 
wszystkich osób ubezpieczonych w Kasie Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego, dla wszystkich rolników 
prowadzących działalność rolniczą składka na ubezpie-
czenie zdrowotne pochodzi w całości z dotacji dla Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z budżetu państwa. 
Trybunał, co do zasady, nie kwestionuje w swoim orzecze-
niu możliwości pokrywania części składki – czy składki 
zdrowotnej w całości – dla określonych grup obywateli, 
którzy podlegają ubezpieczeniu zdrowotnemu. Wskazuje 
jednak, że to, w jaki sposób rozkładane są ciężary z tytu-
łu ubezpieczenia zdrowotnego, powinno znajdować od-
zwierciedlenie w dochodach tychże osób, tymczasem do-
tychczas obowiązujące przepisy ustawy o świadczeniach 
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 
wskazywały, że w przypadku osób ubezpieczonych w Kasie 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, rolników indywi-
dualnych składka ta powinna być w całości przenoszona 
w ciężar budżetu państwa, bez jakiegokolwiek udziału 
w niej tychże osób.

Przedmiotowa ustawa jest zatem realizacją wyroku 
Trybunału Konstytucyjnego, aczkolwiek trzeba powiedzieć 
od razu, że nie jest to realizacja całościowa. To przedłożenie 
jest rozwiązaniem temporalnym, ma obowiązywać tylko 
i wyłącznie w roku 2012 i ma dotyczyć sposobu party-
cypacji części osób ubezpieczonych w Kasie Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego w składce zdrowotnej odpro-
wadzanej za te osoby przez trzy kwartały roku 2012. Rząd 
przygotowuje obecnie rozwiązanie docelowe, które będzie 
się opierało na ewidencjonowaniu i rozliczaniu przychodów 
oraz zestawieniu nadwyżki przychodów z kosztami prowa-
dzonej działalności. Jednak trzeba od razu powiedzieć, że 
to rozwiązanie nie będzie dotyczyło tylko i wyłącznie osób 
ubezpieczonych w KRUS, ale także tych, w przypadku któ-
rych dzisiaj wysokość składki nie jest bezpośrednio ani na-
wet pośrednio uzależniona od osiąganych dochodów. Poza 
tymi grupami, o których mowa w orzeczeniu Trybunału 
Konstytucyjnego, mamy do czynienia z innymi grupami, 
w przypadku których składka zdrowotna nie jest uzależ-
niona od dochodów. Te prace jeszcze trwają i będziemy 
proponować, żeby znalazły odzwierciedlenie w porządku 
prawnym, począwszy od roku 2013. Do dalszych prac nad 
projektem został zobowiązany minister finansów we współ-
pracy z ministrem rolnictwa i rozwoju wsi.

Trzeba przyznać, że rozwiązanie, które jest przedsta-
wione w ustawie o składkach na ubezpieczenie zdrowot-

(Początek posiedzenia o godzinie 17 minut 05)
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Panie Przewodniczący! Wysoka Komisjo! Szanowni 
Państwo!

Zaprezentuję trzy uwagi ze swojej opinii.
Pierwsza ma charakter informacyjny. Chodzi w niej o to, 

aby naświetlić zmiany wniesione do ustawy przez Sejm. 
Otóż obecnie ustawa wyłącza ze swojego zakresu rolników, 
którzy w gospodarstwie rolnym prowadzą dodatkowo dzia-
łalność w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej. 
Konsekwencją tego typu przepisu będzie to, że rolnicy, któ-
rzy prowadzą działalność zarówno w działach specjalnych 
produkcji rolnej, jak i w gospodarstwie rolnym, składkę będą 
odprowadzali tylko od działów specjalnych produkcji rolnej. 
Składka od gospodarstwa rolnego nie będzie naliczana i od-
prowadzana. Rodzi to pewne ryzyko. Pozostawienie oma-
wianego przepisu w niezmienionej formie może prowadzić 
do prób obejścia przepisów przez podejmowanie działalności 
w zakresie działów specjalnych tylko po to, żeby zwolnić 
się z obowiązku opłaty składki uzależnionej od powierzchni 
gospodarstwa rolnego. To była uwaga pierwsza.

Uwaga druga. Ustawa ma wejść w życie 1 lutego 2012 r., 
a obowiązek opłaty składki przez rolników rozpocznie się 
1 kwietnia 2012 r. Rodzi się pytanie: co się będzie działo 
w okresie od wejścia w życie ustawy – a być może rów-
nież od 1 stycznia, o czym zaraz powiem – do 1 kwietnia 
2012 r.? Art. 5 ustawy wskazuje, że w zakresie nieure-
gulowanym stosuje się przepisy ustawy o świadczeniach 
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. 
Z przepisów tej ustawy wynika, że rolnicy i ich domow-
nicy oraz domownicy rolników prowadzących działalność 
wyłącznie w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej 
podlegają ubezpieczeniu zdrowotnemu. Z art. 84 ust. 1 
wynika, że składkę na ubezpieczenie zdrowotne opłaca 
osoba podlegająca ubezpieczeniu zdrowotnemu, z zastrze-
żeniem art. 85 i 86. Z zestawienia tych dwóch przepisów 
wynikałoby, że rolnicy – skoro podlegają ubezpieczeniu 
zdrowotnemu – powinni odprowadzać składkę. W obecnym 
stanie prawnym, jeszcze przed wejściem w życie wyro-
ku Trybunału Konstytucyjnego, za te osoby, o których tu 
mowa, składkę odprowadza KRUS. Od 1 lutego ten przepis 
zostanie uchylony, a więc zostanie zasada ogólna, która 
mówi, że omawiana kategoria osób jest objęta ubezpiecze-
niem zdrowotnym i ma w związku z tym obowiązek opłaca-
nia składki. Tutaj pojawia się pewien problem, bo trzeba by 
ustalić, w jakim wymiarze należy tę składkę odprowadzać. 
Zgodnie z art. 79 ust. 1 składka na ubezpieczenie zdrowotne 
wynosi 9% podstawy wymiaru składki. Teraz trzeba ustalić, 
jaka jest podstawa wymiaru składki. Wydaje się, że przy 
obecnym stanie prawnym istnieje luka w tym zakresie. 
W ustawie znajduje się upoważnienie dla Rady Ministrów 
do wydania rozporządzenia, w którym Rada Ministrów ma 
określić „szczegółowy sposób ustalania podstawy wymiaru 
składek na ubezpieczenie zdrowotne rolników, ich domow-
ników oraz osób pobierających emeryturę lub rentę rolni-
czą, a także terminy i tryb ich opłacania”. Rozporządzenie 
wydane na podstawie tego przepisu w obecnej formule 
nie wystarcza, aby określić wysokość tej składki. Ale ten 
przepis upoważniający pozostaje. Rada Ministrów ma obo-
wiązek wydawać akty wykonawcze w taki sposób, aby 
umożliwić realizację przepisów ustawowych. Wydaje się, 
że w okresie vacatio legis Rada Ministrów powinna wydać 

ne rolników w roku 2012, ujmuje kwestie dochodowości 
w sposób częściowy. Przyjęto pewne założenie uprasz-
czające, mówiące o tym, że dochodowość gospodarstwa 
jest zależna od jego areału. Należy oczywiście dodać, że 
rozwinięciem tego założenia powinno być uzależnienie do-
chodowości od tego, co jest przedmiotem gospodarowania, 
bo tutaj dochodowości będą się różnić, jednak obecnie po 
prostu ewidencyjnie nie ma takiej możliwości.

Przedłożenie reguluje dwie kwestie. Pierwsza odnosi 
się do sposobu odprowadzania składki do Narodowego 
Funduszu Zdrowia – pozostaje on niezmieniony. Zakładamy, 
że w roku 2012 kwota, która zostanie przekazana do 
Narodowego Funduszu Zdrowia, będzie identyczna z tą, 
która została przekazana w roku 2011 – i zgodna z art. 86 
ust. 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finan-
sowanych ze środków publicznych – i wyniesie 1 miliard 
862 miliony zł. Zmienia się to, o czym mówiłem wcze-
śniej – sposób partycypacji w tejże składce osób, które są 
ubezpieczone w KRUS. Ustawa zakłada, że dla osób ubez-
pieczonych w KRUS, w przypadku których powierzchnia 
użytków rolnych w gospodarstwie jest nie większa niż 6 ha 
przeliczeniowych, składka będzie w całości uiszczana na 
dotychczasowych zasadach, a więc przeniesiona w ciężar 
budżetu państwa. Dla osób, w przypadku których ta po-
wierzchnia przekracza 6 ha, składka będzie wynosić 1 zł za 
każdy pełny hektar przeliczeniowy. Szacuje się, że w ujęciu 
rocznym całkowity przychód z takiego rozwiązania – cał-
kowity ciężar ponoszony bezpośrednio przez same osoby 
ubezpieczone – będzie opiewał na kwotę około 113 milio-
nów zł, zakładając stuprocentową ściągalność składki przez 
Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Ponieważ to 
rozwiązanie nie ma obowiązywać przez pełny rok, tylko 
przez trzy kwartały, przez dziewięć miesięcy, zakładany 
wpływ do KRUS z tego tytułu to kwota około 83 milio-
nów zł. Oczywiście w pozostałej części, a więc w czę-
ści, w której składka nie zostanie pokryta przez samego 
ubezpieczonego, składka będzie w dalszym ciągu opłacana 
przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z do-
tacji z budżetu państwa.

Ustawa reguluje także sposób naliczania i podstawę 
wymiaru składki dla osób prowadzących działy specjalne 
produkcji rolnej i przyjmuje, że podstawą wymiaru składki 
będzie 33,4% średniego wynagrodzenia w gospodarce na-
rodowej za ostatni kwartał roku 2011, a więc da to kwotę 
około 135 zł.

To tyle tytułem krótkiej prezentacji projektu. Dziękuję 
bardzo.

Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:
Dziękuję panu ministrowi.
Czy Biuro Legislacyjne ma uwagi?
Proszę.

Legislator w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu Michał Gil:
Dziękuję, Panie Przewodniczący.
Nazywam się Michał Gil, reprezentuję Biuro 

Legislacyjne Kancelarii Senatu.
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Pierwsza kwestia, do której chciałbym się odnieść. Pan 
mecenas wskazuje na to, że istnieje ryzyko uciekania od 
ubezpieczenia bazującego na areale upraw w gospodar-
stwie do ubezpieczenia bazującego na dziale specjalnym 
produkcji rolnej. O tym mówił pan mecenas. Ja mogę 
jeszcze dopowiedzieć, że można też skorzystać z innego 
rozwiązania, prowadzącego do płacenia składki zdrowot-
nej tylko i wyłącznie na podstawie przepisów o prowadze-
niu działalności gospodarczej, a więc rozliczania składki 
zdrowotnej na bazie przepisów o podatku dochodowym 
od osób fizycznych. Tyle tylko, że trzeba zwrócić uwa-
gę na faktyczną sensowność korzystania z rozwiązania, 
o którym mówił pan mecenas. Bo w jakim przypadku 
mogłoby ono mieć zastosowanie? Mogłoby mieć zasto-
sowanie w przypadku osoby, która prowadzi działalność 
rolniczą indywidualnie – indywidualnie w takim rozu-
mieniu, że bez jakichkolwiek osób, za które jest odpro-
wadzana składka. A więc jeżeli jest osoba, która samotnie 
prowadzi działalność rolniczą i myśli o obejściu przepisów 
w taki sposób, żeby założyć dział specjalny produkcji rol-
nej i płacić składkę zdrowotną tylko i wyłącznie z działu 
specjalnego, to ta osoba musiałaby gospodarować na are-
ale odpowiadającym co najmniej 135 ha przeliczeniowym, 
żeby takie rozwiązanie miało sens. Dlaczego? Dlatego, że 
jeżeli weźmiemy pod uwagę to, co określamy jako pod-
stawę wymiaru składki czy też wysokość składki, która 
jest opłacana przez samego rolnika, to mamy do czynie-
nia z taką sytuacją, że jeżeli płacimy złotówkę za każdy 
pełny hektar przeliczeniowy, to dopiero po osiągnięciu 
areału równego 135 ha przeliczeniowym nasza składka 
będzie wyższa niż składka osoby, która prowadzi dział 
specjalny.

Co więcej, tak naprawdę, jeżeli spojrzymy, jak to wy-
gląda w rzeczywistości – jeżeli będzie taka potrzeba, to 
poproszę o wypowiedź czy to pana ministra rolnictwa, 
czy panie z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 
– to zobaczymy, że w przypadku gospodarstw wielkopo-
wierzchniowych, towarowych stałą tendencją jest prze-
suwanie się czy to w kierunku prowadzenia działalności 
gospodarczej, czy właśnie w kierunku prowadzenia działu 
specjalnego. A już sama instalacja działu specjalnego… 
Proszę zwrócić uwagę na to, że to nie jest tak, że ja dzisiaj 
mówię: zaczynam prowadzić dział specjalny, i bez żadnych 
inwestycji, bez jakichkolwiek ograniczeń mogę zacząć 
funkcjonować w dziale specjalnym. Jest tak: jeżeli mówimy 
o drobiu rzeźnym, to musimy mieć przynajmniej tysiąc 
kurcząt w gospodarstwie, żeby można było mówić o popro-
wadzeniu działu specjalnego. W przypadku uprawy roślin 
ozdobnych w szklarniach szklarnia musi mieć minimum 
100 m2, jeżeli w szklarniach nieogrzewanych, to powyżej 
100 m2, itd. A więc konieczne są… Dla osoby prowadzą-
cej normalną działalność rolniczą, która nie jest objęta 
produkcją z działu specjalnego jest bariera polegająca na 
tym, że trzeba zainwestować. Czy w ujęciu rocznym, czyli 
tak naprawdę dziewięciu miesięcy, o których rozmawiamy, 
warto dokonywać takiego przedsięwzięcia? To jest, tak jak 
mówię, inna historia. My dostrzegamy tę możliwość, acz-
kolwiek uważamy, iż zarówno dlatego, że areał upraw pod-
stawowych, którym trzeba dysponować, jest tak duży, jak 
i dlatego, że jest to rozwiązanie temporalne, takiej tendencji 

rozporządzenie, w którym zostanie określona wysokość 
podstawy wyliczania składki. Na razie nie mamy takiego 
przepisu. Gdyby się okazało, że Rada Ministrów wyda 
rozporządzenie tego typu, to oczywiście rolnicy musieliby 
odprowadzać składkę w takiej wysokości, jaka wynikałaby 
z 9% podstawy wymiaru składki. Jeżeli Rada Ministrów ta-
kiego rozporządzenia nie wyda, będziemy mieli do czynie-
nia z luką prawną. Być może adresat normy prawnej będzie 
próbował wypełnić ją poprzez wykładnię. Trudno powie-
dzieć, czy będzie to możliwe. Może tak, może nie. Można 
by było w stosunku na przykład do rodzin, do domowników 
rolników prowadzących działy specjalne produkcji rolnej 
spróbować zastosować art. 80 ust. 1, który dotyczy tych 
rolników. Tego typu wykładnia wydaje się wątpliwa, ale 
mimo wszystko być może tego rodzaju próby zostałyby 
podjęte. Świadome pozostawienie przez ustawodawcę tego 
typu luki doprowadzi do sytuacji, że – mimo iż Trybunał 
Konstytucyjny nakazał, aby do 4 lutego usunąć przepisy 
jego zdaniem sprzeczne z konstytucją – w istocie taki stan 
rzeczy, jaki miał miejsce w czasie obowiązywania tych 
przepisów, będzie się utrzymywał do 1 kwietnia, a więc 
dwa miesiące dłużej.

Komisji należy się jeszcze jedno zdanie wyjaśnienia. 
Otóż ustawa w art. 1 mówi: „Ustawa określa wysokość 
i sposób opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za 
okres od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.”. 
Zwracam uwagę na pierwszą datę: 1 stycznia 2012 r., a więc 
miesiąc przed dniem wejścia w życie ustawy. Oznacza to, że 
ustawa ma działać z mocą wsteczną. Co do zasady, jest to 
niedopuszczalne, chociaż dopuszcza się wyjątki w szczegól-
nych wypadkach. Jeżeliby przyjąć, że rolnicy mieliby obo-
wiązek odprowadzania składek od 1 stycznia 2012 r., to jest 
to bez wątpienia niezgodne z obowiązującym porządkiem 
konstytucyjnym, taki przepis w oczywisty sposób byłby 
sprzeczny z konstytucją, jako nakładający ciężary z mocą 
wsteczną. Dziękuję, to tyle, jeśli chodzi o tę uwagę.

Czy przejść od razu do uwagi trzeciej?
(Przewodniczący Jerzy Chróścikowski: Myślę, że tak.)
Będzie krótka.
Art. 3 ust. 2 stanowi: „Kasa Rolniczego Ubezpieczenia 

Społecznego opłaca składki na ubezpieczenie zdrowotne 
osób, o których mowa w art. 2 ust. 3 pkt 1 lit. a, w terminie 
do piętnastego dnia miesiąca następującego po miesiącu, 
za który jest opłacana składka”. Wydaje się, że ten przepis 
jest jedynie powtórzeniem treści normy prawnej zawartej 
w art. 4 ust. 1. Jeżeli tak, to jako nieniosący treści norma-
tywnej powinien zostać skreślony. Dziękuję.

Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:
Dziękuję.
Proszę rząd o odniesienie się do uwag Biura 

Legislacyjnego.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia 
Jakub Szulc:
Bardzo serdecznie dziękuję, Panie Przewodniczący.
Uzbrojony w wyniki dotychczasowej dyskusji z panem 

mecenasem w senackiej Komisji Zdrowia…
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czego, bo kwoty, które będą przekazywane, są dokładnie 
takie same. Narodowy Fundusz Zdrowia będzie dostawał 
te same kwoty, ale mamy obowiązek wywiązać się z orze-
czenia Trybunału Konstytucyjnego.

Jeśli chodzi o uwagę trzecią, dotyczącą powtarzającej 
się normy prawnej, to prosiłbym pana przewodniczącego 
o udzielenie głosu pani dyrektor Budziszewskiej, zastęp-
cy dyrektora w Departamencie Prawnym Ministerstwa 
Zdrowia.

Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:
Dziękuję, Panie Ministrze.
Proszę, Pani Dyrektor.

Zastępca Dyrektora 
Departamentu Prawnego 
w Ministerstwie Zdrowia 
Alina Budziszewska-Makulska:
Dziękuję bardzo.
Gdyby czytać tę uwagę, nie patrząc na całą konstrukcję 

ustawy, to oczywiście można by się z nią zgodzić. Ale 
proszę zauważyć, jaka jest konstrukcja. Art. 1 mówi o za-
kresie przedmiotowo-podmiotowym ustawy, bo jest mowa 
i o okresie, i o podmiotach, których ustawa dotyczy. Art. 2 
ust. 1 i 2 mówi o wysokości podstawy wymiaru skład-
ki bądź też o wysokości składki – w zależności od tego, 
których rolników ona dotyczy. Art. 3 i częściowo także 
art. 4 mówią już, kto tę składkę opłaca. Tylko że art. 3 
mówi dokładnie o terminach – w przypadku kiedy mamy 
do czynienia z płatnikiem składki – zaś art. 4 pokazuje, 
że KRUS jest de facto takim podmiotem, który występuje 
w tej ustawie niejako w dwóch rolach. Pierwsza to rola 
samodzielnego płatnika składki, druga to rola, w której 
za pośrednictwem KRUS jest do Narodowego Funduszu 
Zdrowia przekazywana dotacja z budżetu państwa, któ-
ra nadal jest zapisana w przepisach materialnych ustawy 
o ubezpieczeniu społecznym rolników i w tym zakresie – 
zapewne ze względu na taki, a nie inny wniosek rzecznika 
praw obywatelskich – Trybunał tych przepisów nie uchylił. 
A zatem gdybyśmy, że tak powiem, czytali jeden przepis 
w oderwaniu od drugiego czy w ogóle od całej konstrukcji 
ustawy, to niewątpliwie można by się zgodzić z panem 
mecenasem. Tylko, jak mówię, KRUS występuje w dwóch 
rolach. Rola określona w art. 3 ust. 2 jest stricte rolą płatnika 
składki za osoby podlegające ubezpieczeniu w gospodar-
stwach do 6 ha, a rola, o której mowa w art. 4, polega de 
facto na zasilaniu Narodowego Funduszu Zdrowia kwotą 
dotacji z budżetu państwa przewidzianą w funduszu, któ-
rym KRUS zarządza.

I jeszcze jedna sprawa. Skoro pan mecenas w swojej 
uwadze drugiej mówił o tym, że nie wskazano płatnika 
składek na ubezpieczenie rolników w okresie od lutego 
do końca marca, a później mówił, że wystarczy sam art. 4 
ust. 1, a nie jest potrzebny art. 3 ust. 2, to pan mecenas sam 
przyznał, że art. 4 ust. 1 mówi o tym, że rola KRUS jest 
podwójna, że tu również jest określony płatnik. A jeżeli tu 
również jest mowa o płatniku, to art. 4 ust. 1 dotyczy lutego 
i marca. Dziękuję bardzo.

– większej niż ta, którą tak czy inaczej dostrzegamy obecnie 
w gospodarstwach o dużych powierzchniach – do tego, 
żeby zmieniać profil działalności, usiłować ją przekwalifi-
kować tylko i wyłącznie z racji wprowadzenia obowiązku 
opłacania składki zdrowotnej, nie powinno się obserwować. 
Druga uwaga pana mecenasa, a więc przywoływanie moż-
liwości, że powstanie retroaktywny obowiązek opłacania 
składki przez rolników od 1 stycznia. Pan mecenas mówił 
o rozporządzeniu Rady Ministrów, które powinno zostać 
wydane. Jednak proszę zwrócić uwagę na to, że w delegacji 
do wydania tego rozporządzenia w art. 81 ust. 11 mówi się 
o szczegółowych zasadach ustalania podstawy wymiaru 
składki, nie o ustaleniu podstawy wymiaru składki, nie 
o ustaleniu, co ma być tą podstawą, tylko o szczegółowych 
zasadach, które mają doprowadzić… A więc tak naprawdę, 
jeżeli my mówimy dzisiaj, że bazując na tych narzędziach, 
które mamy do dyspozycji, nie jesteśmy w stanie w pełni 
dopasować rozwiązania przedkładanego Wysokiej Komisji 
do zalecenia Trybunału Konstytucyjnego, które mówi o do-
chodowości gospodarstw rolnych, to tym bardziej nie bę-
dziemy w stanie określić szczegółowych zasad ustalania 
podstawy wymiaru składki, który, co do zasady, jak cały 
art. 81 na to wskazuje… W art. 81 w poprzednich ustę-
pach są wprost określone podstawy wymiaru składki dla 
poszczególnych tytułów ubezpieczenia. A więc obawa, że 
w ciągu miesiąca pojawi się „złośliwe”, tak można powie-
dzieć, rozporządzenie Rady Ministrów – tym bardziej że 
rozporządzenie Rady Ministrów, o którym mowa w art. 81 
ust. 11, funkcjonuje – „złośliwa” nowela tego rozporządze-
nia, która będzie bazowała na czymś, czego tak naprawdę 
nie mamy, opiera się na założeniu, że stanie się coś, co jest, 
przynajmniej w moim przekonaniu, niemożliwe. Zresztą 
pan mecenas powołał się na art. 80 ust. 1, który dotyczy 
wymiaru składki rolników prowadzących działalność in-
dywidualną, a ten artykuł został – bodajże półtora roku 
temu – uchylony. Został uchylony wtedy, kiedy do ustawy 
wprowadzono art. 86 ust. 2, a więc przy tworzeniu ustawy 
okołobudżetowej w roku 2011.

I w końcu ostatnia kwestia odnosząca się do wywodu 
pana mecenasa. Proszę zwrócić uwagę: owszem, w tytule 
i w zapisach jest pewna retroaktywność, w tym sensie, 
że w tytule ustawy mówimy o składkach na ubezpiecze-
nie zdrowotne rolników za 2012 r., mówimy też o skład-
kach, które są przekazywane od stycznia do marca, czyli 
w I kwartale, i o składkach które są przekazywane za po-
zostałe trzy kwartały. Otóż od stycznia do marca, czyli 
w I kwartale, nie zmienia się nic w stosunku do tego, co 
do tej pory obowiązuje, a więc w dalszym ciągu Kasa 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przekazuje mie-
sięcznie 1/12 kwoty 1 miliarda 862 milionów zł, która 
ma być przekazywana na ubezpieczenie zdrowotne rolni-
ków. Będzie ona przekazywała identyczne kwoty także po 
31 marca, tyle tylko, że wtedy, po zakończeniu I kwarta-
łu, część wpływów do NFZ przekazywanych przez Kasę 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego będzie pochodzić 
z budżetu państwa, a część ze składek płaconych bezpośred-
nio przez samych rolników. Tak że tutaj trzeba pamiętać 
o tym, że to rozwiązanie, które wprowadzamy, to nie jest 
rozwiązanie, które ma na celu przysporzyć dodatkowych 
dochodów komukolwiek z uczestników obrotu gospodar-
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Sekretarz Stanu 
w Ministerstwie Zdrowia Jakub Szulc:
Przede wszystkim jeśli chodzi o uwagę drugą, to nie 

podzielam tych wątpliwości pana mecenasa. Jest jasno 
i wyraźnie wskazane, kiedy powstaje obowiązek płacenia 
składki przez prowadzącego gospodarstwo rolne i jego 
domowników: powstaje on od początku II kwartału 2012 r. 
Dla mnie to nie ulega żadnej wątpliwości. Nie ulega też 
wątpliwości, że rola Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego, która jest przywołana w art. 3, jest inna niż 
rola Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przywo-
łana w art. 4. Art. 3 odnosi się podmiotowo do rolników, 
na których ciąży obowiązek opłacania składki, a art. 4 
mówi o roli Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 
jako płatnika składek do Narodowego Funduszu Zdrowia. 
Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:
Dziękuję.
Otwieram dyskusję.
Kto z państwa senatorów chciałby zabrać głos?
Proszę, pan senator Wojciechowski.

Senator Grzegorz Wojciechowski:
Panie Przewodniczący! Wysoka Komisjo! Panowie 

Ministrowie!
Na poprzednim posiedzeniu komisji, posiedzeniu 

Komisji Zdrowia, pan minister wyjaśnił, kto to jest do-
mownik. Jest to osoba, która ma co najmniej szesnaście lat, 
prowadzi wspólne gospodarstwo domowe albo zamieszkuje 
w tym gospodarstwie i…

(Głos z sali: …pracuje.)
…pracuje w tym gospodarstwie, właśnie. Jest to, moim 

zdaniem, bardziej niż definicja domowników definicja pra-
cowników sezonowych, którzy mają powyżej szesnastu lat, 
przyjeżdżają, pracują i zamieszkują w tym gospodarstwie. 
W takim razie co z pracownikami sezonowymi w gospo-
darstwie, które ma, powiedzmy, 5,5 ha truskawek, a co 
z pracownikami sezonowymi w gospodarstwie, w którym, 
powiedzmy, hoduje się owce i które ma 300 ha? Bo tutaj 
różnica będzie zasadnicza.

Kwestia zróżnicowania pod względem dochodów. 
Wyniki badań w Unii Europejskiej są mniej więcej takie, 
że osobisty dochód osoby zatrudnionej, pracującej w go-
spodarstwie rolnym 4–20 ESU, jest – ogólnie rzecz bio-
rąc – identyczny. Różnice mieszczą się w granicach 10% 
i dochód w gospodarstwach mających 20 ESU wcale nie 
jest wyższy niż w tych, które mają 4–6 ESU. A więc to nie 
jest miernik.

Następna sprawa, kwestia struktury gospodarstwa. To 
samo gospodarstwo, rozpisane na poszczególnych człon-
ków rodziny, może mieć poniżej 6 ha i żaden z tych właści-
cieli nie będzie płacił, i to samo gospodarstwo, które jest… 
No, mieliśmy tak. Nie wracajmy do lat pięćdziesiątych, 
kiedy była progresja podatkowa, bo to jest zwykła progre-
sja podatkowa. Nie można podejść do tego w ten sposób, 
aby w gospodarstwie, gdzie jest więcej osób i na jedną 

Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:
Dziękuję.
Czy Biuro Legislacyjne chce się jeszcze do tego odnieść?
(Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu 

Michał Gil: Tak.)
To proszę w skrócie.

Legislator w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu Michał Gil:
Najpierw nawiążę do ostatniej uwagi, do ostatniego wy-

wodu. Pozostawienie przepisu w takim brzmieniu może su-
gerować, że Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, 
poza tym, że piętnastego dnia każdego miesiąca następu-
jącego po miesiącu, za który odprowadzana jest składka, 
przekazuje środki do Narodowego Funduszu Zdrowia, musi 
dokonać jeszcze jakiejś czynności. Otóż Kasa Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego ma opłacić składki na ubez-
pieczenia zdrowotne osób…

(Wypowiedź poza mikrofonem)
Tak, ale co to miałoby oznaczać? Czy to oznacza, że 

KRUS dokonuje jakiejś operacji księgowej, która przypi-
suje konkretne kwoty konkretnym osobom? Chyba nie. 
Jedyną czynnością, jaką wykonuje KRUS, jest przekaza-
nie kwoty 155 milionów 167 tysięcy zł do Narodowego 
Funduszu Zdrowia, a pozostawienie art. 3 ust. 2 w obec-
nym brzmieniu sugeruje, że musi dokonać jeszcze jakiejś 
dodatkowej czynności, jakby przypisać określoną składkę 
konkretnemu rolnikowi, co chyba nie ma miejsca. I nie jest 
też intencją ustawodawcy, aby coś takiego miało miejsce. 
Stąd moja wątpliwość. Dlatego uważam, że art. 3 ust. 2 
chyba należałoby skreślić.

Co do uwagi drugiej, chyba najbardziej kontrowersyj-
nej – nie odniesiono się do dwóch spraw. Nie odniesiono 
się do tego, że ustawodawca zostawia pewną lukę, jak się 
okazuje świadomie, dlatego że gdyby chciał ją wypełnić, 
to nie ma żadnych przeszkód, żeby stworzyć przepis, tak 
jak zrobiono, zapisując okres od 1 kwietnia – te same 
przepisy mogłyby teoretycznie obowiązywać od 1 lutego. 
Ustawodawca z jakichś powodów tego nie czyni i świa-
domie pozostawia lukę. Czy da się tę lukę wypełnić, jeśli 
nie w drodze stosowania tego rozporządzenia lub przepisu 
wydanego na podstawie przepisu upoważniającego z art. 81 
ust. 11, to w drodze wykładni? Zakładamy, że ustawodawca 
jest racjonalny w swoim działaniu, że tworzy przepisy, które 
są spójne, niesprzeczne i – uwaga – kompletne. Adresat 
normy prawnej musi ustalić, jaka była wola ustawodaw-
cy, skoro ten nakazał pewne zachowanie pewnej kategorii 
osób, natomiast zapomniał ten obowiązek skonkretyzować. 
Jeżeli zapomniał skonkretyzować nakładany obowiązek, to 
być może adresat normy prawnej będzie musiał uzupełnić 
tę lukę na przykład w drodze analogii. Do tego służy wy-
kładnia prawa. Stąd moje wątpliwości. Dziękuję.

Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:
Dziękuję.
Czy pan minister chciałby się do tego odnieść?
Proszę.
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nik. Otóż nie. Tak jak mówię, te trzy warunki, o których 
mowa w ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników, 
muszą być spełnione w przypadku domowników, nato-
miast dzieci, co do zasady, są po prostu zgłaszane jako 
członkowie rodziny, a więc tutaj jest analogia do przepisów 
dotyczących ubezpieczenia w ZUS.

Jeśli chodzi o dochodowość, to tak jak mówiłem, Panie 
Senatorze, my przyjęliśmy za kryterium oddzielające te 
6 ha przeliczeniowych po prostu jako pewne odniesienie 
się do wielkości gospodarstwa socjalnego, poniżej której 
trudno jest mówić o wypracowywaniu jakiejkolwiek nad-
wyżki przychodów nad kosztami.

I jeszcze…
Przepraszam, czy pan senator mógłby przypomnieć 

ostatnią kwestię, którą poruszył?
(Głos z sali: Dzielenie…)
(Głos z sali: Podzielenie między…)
(Senator Grzegorz Wojciechowski: Chodziło mi akurat 

o składkę rentową, która jest przekazywana z KRUS do 
ZUS.)

Już mówię. Według mojej wiedzy, a konsultowałem 
to z przedstawicielami Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego, nie ma żadnego przekazywania. To znaczy, 
że pomiędzy KRUS a ZUS nie ma żadnych przepływów 
finansowych w odniesieniu do zabezpieczenia emerytalno-
rentowego, a więc KRUS nie przekazuje żadnych składek, 
które są gromadzone z tytułu zabezpieczenia emerytalno-
rentowego, do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Tutaj trzeba też wziąć pod uwagę inną kwestię. System 
zabezpieczenia emerytalno-rentowego jest systemem, któ-
ry w tej części powszechnej, a więc dotyczącej składki 
emerytalno-rentowej pobieranej przez Zakład Ubezpieczeń 
Społecznych, jest częściowo systemem kapitałowym, a więc 
takim, w którym odkładamy pieniądze na rzecz przyszłej 
konsumpcji. O niczym takim nie ma mowy w przypadku 
systemu zabezpieczenia zdrowotnego czy też w finanso-
wym wymiarze systemu zabezpieczenia zdrowotnego, gdzie 
całość składek, które są przekazywane, niezależnie z jakie-
go tytułu – czy to z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, 
czy z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, czy 
z budżetu państwa, czy to w formie dotacji, czy w formie 
przekazu składki za osoby bezrobotne z prawem bądź bez 
prawa do zasiłku, czy z jakichkolwiek innych tytułów – nie 
tworzy systemu, który w jakikolwiek sposób kumuluje 
pieniądze na przyszłe wydatki. W zasadzie plan finansowy 
Narodowego Funduszu Zdrowia zakłada wydatkowanie 
100% planowanych przychodów na dany rok. Oczywiście 
wiemy, że nigdy nie jest tak, że to, co zaplanujemy, zwłasz-
cza przy budżecie około sześćciesięciomiliardowym, będzie 
realizowane w takiej samej wysokości, ale wykonanie planu 
finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia rok do roku 
kończy się wykorzystaniem środków na poziomie powyżej 
99%, więc trudno tutaj mówić o jakimkolwiek… To zna-
czy sytuacja, o której pan senator mówi, musiałaby być 
związana z tym, że rolnik opłaca składkę – czy też część 
tej składki, bo w tym momencie możemy mówić tylko 
i wyłącznie o części składki – a następnie jest pozbawiony 
prawa do świadczeń, czyli mówiąc krótko, jest traktowa-
ny przez system jako osoba nieubezpieczona. W Polsce 
naprawdę nie jest łatwo o taką sytuację. Mamy obecnie na 

osobę wypada mniej hektarów, obciążenia z tego tytułu 
były znacznie wyższe.

I kolejna sprawa, która może nie dotyczy bezpośrednio 
tego, o czym mówimy, ale kwestii traktowania KRUS przez 
inne… przede wszystkim przez ZUS. Muszę nadmienić, 
że na przykład pieniądze, które w ramach ubezpieczenia 
rentowego są przekazywane przez KRUS do ZUS, nie tra-
fiają wcale w ręce osób uprawnionych do tych świadczeń. 
Jaką mamy gwarancję, że ze składką zdrowotną nie stanie 
się identycznie, jak się dzieje ze składką rentową? Skoro 
składka rentowa nie jest przekazywana i stanowi wyłącznie 
dochód, a osoby, które otrzymują emeryturę i powinny 
otrzymywać część krusowską, jej nie otrzymują, to nie 
wiem, czy identycznie nie zostaną potraktowane te pienią-
dze. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:
Dziękuję panu senatorowi.
Proszę, Panie Ministrze, o udzielenie odpowiedzi.

Sekretarz Stanu 
w Ministerstwie Zdrowia Jakub Szulc:
Dziękuję bardzo.
Panie Przewodniczący! Wysoka Komisjo! Panie 

Senatorze!
Tak, mówiliśmy podczas posiedzenia Komisji Zdrowia 

o definicji domownika. W tej definicji, oprócz konieczności 
łącznego spełnienia trzech warunków, o których pan senator 
raczył był wspomnieć, a więc ukończonego szesnastego 
rok życia, pozostawania z rolnikiem we wspólnym gospo-
darstwie domowym lub zamieszkiwania na terenie jego 
gospodarstwa rolnego albo w bliskim sąsiedztwie i stałej 
pracy w tym gospodarstwie rolnym, jest warunek braku 
związania stosunkiem pracy. Mówiąc krótko, pracownik 
sezonowy, jeżeli pracuje w gospodarstwie, to powinien pra-
cować na określonych zasadach. Jeżeli pracuje na czarno, 
to tak naprawdę mamy do czynienia z łamaniem prawa, 
a w każdej innej sytuacji składka za tę osobę powinna być 
odprowadzana przez zatrudniającego jako płatnika składek, 
jeżeli mówimy o stosunku pracy. Co więcej, ta definicja do-
mownika mówi o jeszcze jednej sprawie. Przez domownika 
rozumie się osobę bliską rolnikowi, a więc to nie jest tak, 
że przyjeżdża dowolna osoba, dowolny pracownik, który 
przebywa w gospodarstwie, mieszka w gospodarstwie, pra-
cuje w tym gospodarstwie bez stosunku pracy…

(Senator Beata Gosiewska: Co to dosłownie znaczy?)
Proszę mi wybaczyć, ja nie tworzyłem definicji do-

mownika w ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników. 
To nie jest w kompetencjach ministra zdrowia, z całym 
szacunkiem dla tego urzędu. Niemniej wydaje się, że to, 
o czym mówił pan senator, nie może znaleźć odzwiercie-
dlenia w praktyce. My dużo dyskutowaliśmy – jeszcze 
w Sejmie, przy procedowaniu tej ustawy – nad kwestią 
domownika w kontekście dzieci rolnika, które, co do za-
sady, podlegają… Była bardzo mocno podnoszona kwe-
stia ukończenia szesnastego roku życia – że jeżeli dziecko 
ukończy szesnasty rok życia, to z definicji będzie musiało 
być przez rolnika zgłaszane do ubezpieczenia jako domow-
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Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:
Dziękuję panu senatorowi.
Proszę, Panie Ministrze, o udzielenie odpowiedzi.

Sekretarz Stanu 
w Ministerstwie Zdrowia Jakub Szulc:
Dziękuję bardzo, Panie Przewodniczący.
Panie Przewodniczący! Panie Senatorze! Wysoka 

Komisjo!
Jeśli chodzi o pytanie, dlaczego nie ma górnej gra-

nicy, proszę zwrócić uwagę na zasadniczą odmienność 
w konstrukcji przepisów określających wysokość składek 
na zabezpieczenia emerytalno-rentowe, które obowiązują 
w Polsce, i konstrukcji przepisów dotyczących składek 
na ubezpieczenie zdrowotne. To znaczy… W zasadzie 
w każdym z tytułów – poza tytułami, w których jest tak 
naprawdę zryczałtowana kwota składki opłacana przez sa-
mego ubezpieczonego, czyli sytuacją, kiedy mówimy o do-
browolnym ubezpieczeniu zdrowotnym, sytuacją, kiedy 
mówimy o ubezpieczeniu zdrowotnym osób prowadzących 
działalność gospodarczą czy ubezpieczeniu zdrowotnym 
osób prowadzących dział specjalny gospodarki rolnej – 
wszędzie mamy do czynienia z brakiem górnej granicy 
opłacania składki. Wymiar składki co do zasady – jeżeli 
mówimy o rozwiązaniu najbardziej powszechnym w sys-
temie, a więc odnoszącym się do największej liczby osób, 
które odprowadzają składkę – to jest 9% podstawy wymiaru 
składki, którą to podstawą jest dochód wypracowywany 
brutto. Czyli, mówiąc krótko, w systemie zabezpieczenia, 
na przykład w przypadku pracy najemnej, nie ma absolutnie 
znaczenia, czy osoba, która jest zatrudniona na umowę 
o pracę, zarabia wynagrodzenie minimalne, czyli 1 ty-
siąc 500 zł, czy wynagrodzenie średnie – 3 tysiące 500 zł, 
czy wynagrodzenie dziesięć razy większe od średniego – 
35 tysięcy zł, czy 350 tysięcy zł – wynagrodzenie sto razy 
większe od średniego. W każdym przypadku podstawą 
wymiaru składki jest 9% dochodu brutto. A więc w syste-
mie zabezpieczenia zdrowotnego nigdzie nie ma tej górnej 
granicy. I w podobny sposób, w uzależnieniu od areału, 
została skonstruowana składka dla rolników prowadzących 
działalność rolniczą.

I teraz proszę zwrócić uwagę na to, że to, o czym mówił 
pan senator, mianowicie że powinny zostać ustanowione 
trzy, cztery przedziały oskładkowania… Taka propozycja 
znajdowała się pierwotnie w przedłożeniu rządowym, to 
znaczy propozycja, w której były przedziały: 0–6 ha prze-
liczeniowego, powyżej 6 do 15 ha i powyżej 15 ha, i odpo-
wiednio było określone: w przypadku 0–6 ha całość składki 
obciąża budżet państwa, powyżej 6 do 15 ha – 18 zł obciąża 
samego ubezpieczonego, reszta obciąża budżet państwa, 
powyżej 15 ha – 36 zł obciąża samego ubezpieczonego, 
reszta obciąża budżet państwa. 

Tyle tylko, że – proszę zwrócić uwagę – to rozwiązanie, 
które zostało zaproponowane, pod względem uzależnie-
nia składki od dochodu, a więc także z punktu widzenia 
realizacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego, wydaje się 
rozwiązaniem zdecydowanie bardziej rozsądnym i odpo-
wiadającym rzeczywistości. A więc, krótko mówiąc, obcią-

gruncie ustawy o świadczeniach uprawnienia do świadczeń 
z kilkudziesięciu – nawet nie kilkunastu, ale kilkudziesię-
ciu – niezależnych tytułów. Proszę zwrócić uwagę na to, 
że uprawnienie do świadczenia zdrowotnego w naszym 
systemie jest oddzielone od obowiązku opłacenia składki 
zdrowotnej. To są dwie różne rzeczy w naszym systemie 
zabezpieczania zdrowotnego. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:
Dziękuję.
Pan senator Przemysław Błaszczyk.

Senator Przemysław Błaszczyk:
Dziękuję, Panie Przewodniczący.
Panie Ministrze, mam kilka pytań, które już na pewno 

padły, ale chciałbym je zadać również na posiedzeniu tej 
komisji senackiej.

Pytanie pierwsze: dlaczego tak późno? Mieliśmy piętna-
ście miesięcy. Założenie Trybunału Konstytucyjnego było 
takie, że ta składka powinna być uzależniona od dochodu. 
Propozycja ustawy, jaką tutaj mamy, jest tak naprawdę tylko 
protezą. Jeżeli nawet miałoby to spełniać rolę takiej protezy, 
to dlaczego nie określono jakichś granic w naliczaniu tej 
składki zdrowotnej? Nie ma górnej granicy. Jest 1 zł z hekta-
ra, od 6 ha w górę. Czy nie było możliwości, aby to w jakiś 
sposób podzielić – 6–15 ha, 15–50 ha i powyżej 50 ha – 
i zrobić z tego, dopóki nie będzie konkretnych uregulowań 
ustawowych, nie będzie przeliczenia na dochodowość rol-
ników, naprawdę symboliczną składkę? Jest zapowiedź, że 
ma to zostać zrobione do końca 2012 r. Minęło piętnaście 
miesięcy –rząd nie zdążył tego przygotować. Szanowni 
Państwo, jaką mamy gwarancję, że teraz rząd zdąży i nie 
będzie przesunięcia o następny rok albo dwa lata?

Dlatego moje pytanie brzmi: dlaczego tak się stało i jaką 
pan minister – chociaż nie od dziś jest pan ministrem i mógł 
pan nad tą ustawą popracować wcześniej – daje gwarancję, 
że te zmiany zajdą i doprowadzimy do jakichś napraw-
dę racjonalnych naliczeń? Wcześniej było podobnie przy 
składce emerytalno-rentowej, chociaż tam jest ta granica 
300 ha. Tutaj nie ma nawet takich granic.

Spotkałem się też z taką sytuacją, że w małżeństwie 
rolników, gdzie żona ma rozdzielność majątkową z mężem, 
mąż zakupił kolejne hektary, na przykład 50 ha – żona ma 
3 czy 4 ha – i mąż płaci składkę emerytalno-rentową za 
żonę, nie ma tego rozdzielenia. Czy w tej sytuacji, w przy-
padku składki zdrowotnej, jest uwzględniana rozdzielność 
majątkowa? Bo mogą być osoby, które są w związku mał-
żeńskim, jednak – jest taki akt prawny – nie prowadzą 
wspólnego gospodarstwa. Dlatego chciałbym się dowie-
dzieć, jak to będzie wyglądało w takiej sytuacji.

Kolejne pytanie dotyczy obaw związanych z obecną 
sytuacją i z tym, że podobno rolnicy muszą co miesiąc 
pobierać zaświadczenia z KRUS, że są ubezpieczeni. Do tej 
pory wystarczyło tylko potwierdzenie wpłaty, teraz słyszę, 
że muszą co miesiąc odbierać zaświadczenie o ubezpie-
czeniu swoim i swoich dzieci na wypadek, gdyby mieli 
korzystać z usług lekarza czy z jakiejś opieki medycznej. 
Czy to jest prawda? Jak to wygląda? Dziękuję.
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ku o powierzchni 4 ha. W odniesieniu do klas gruntów, 
którymi dysponujemy w Polsce, będzie to pewnie mniej 
niż 4 ha przeliczeniowe, a więc żona powinna podlegać 
ubezpieczeniu zdrowotnemu na gruncie tych przepisów, 
które są projektowane. Składka zdrowotna powinna być 
więc w całości przeniesiona w ciężar budżetu państwa. 
Dziękuję.

Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:
Dziękuję.
Jeszcze raz pan senator Grzegorz Wojciechowski.

Senator Grzegorz Wojciechowski:
Panie Przewodniczący! Wysoka Komisjo! Panowie 

Ministrowie!
To, co pan powiedział, odnośnie do prowadzenia tego 

gospodarstwa przez małżonków wtedy, kiedy jest gospodar-
stwo męża, gospodarstwo żony i jeszcze trzecie, wspólne, 
bo są takie sytuacje… Kiedy małżonkowie mają rozdziel-
ność majątkową, prowadzą zupełnie odrębne gospodarstwa 
rolne, wtedy to, co pan powiedział, niestety nie pokrywa 
się z ustawą o ewidencji producentów rolnych. W usta-
wie o ewidencji producentów rolnych przepis wyraźnie 
mówi, że małżonkowie – bez względu na to, czy mają 
rozdzielczość majątkową, czy nie – składają jeden wnio-
sek o nadanie numeru producenta. Wspólnie oświadczają, 
że pracują w tym gospodarstwie, bo inaczej po prostu nie 
mogą otrzymać dopłat bezpośrednich. I ten dokument może 
być podstawą do tego, że faktycznie, nawet jeżeli prowadzą 
oddzielnie te pięciohektarowe gospodarstwa, okaże się, 
że oni w sumie mają 10 ha i powinni płacić tę składkę, 
a dowodem będzie złożenie wspólnego wniosku o dopłaty 
bezpośrednie w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa.

I druga sprawa – ta, o której mówiłem na posiedze-
niu Komisji Zdrowia – to kwestia… Wrócę do dochodu. 
Szacunkowy dochód – około 2 tysięcy 500 zł z 1 ha gruntu, 
jak podaje Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki 
Żywnościowej – jest obciążony pewnymi wartościami. 
A podejrzewam, że na tych dochodach, opierając się na 
wielkości gospodarstwa… Że na tym dochodzie bazowa-
no, ustalając składki. Muszę jednak powiedzieć, że w tej 
chwili ponad 60% dochodu rolnika to dopłata. A więc sam 
dochód z pracy jest w sumie niewielką częścią dochodu 
rolnika. Ta większa część, wynikająca z dopłat, to jest około 
400 euro na 1 ha. Przy czym dopłaty bezpośrednie to do-
kładnie 87,3 euro na 1 ha. A pozostała część to pieniądze, 
które dostaje 5% gospodarstw. Więc branie pod uwagę 
przy wyliczaniu średniej tych 5% gospodarstw… Chyba 
to jest nie ten sposób liczenia. Bazowanie na tych danych 
doprowadza właśnie do takiego sposobu wyliczenia, jaki 
tutaj zaprezentował pan minister.

Ja uważam, że gospodarstwa o wielkości poniżej 6 ha, 
jeżeli już podchodzimy do tego, powinny być zwolnione… 
Ale w gospodarstwach, które są większe, te pierwsze 6 ha 
również powinno być zwolnione, skoro stosujemy taką 
logikę. W przeciwnym razie ja tej logiki nie rozumiem. 
Dziękuję bardzo.

żenie, które dotyka osób posiadających areały o wielkości 
6–15 ha, w tym momencie w przedłożeniu rządowym jest 
niższe – każdej z tych osób – niż w pierwotnym projekcie 
ustawy, bo tam mówiliśmy o 18 zł dla gospodarstw miesz-
czących się w przedziale 6–15 ha. Obciążenie dla osób 
płacących składkę właściwą dla areałów powyżej 15 ha, 
a więc w tym wymiarze, w odniesieniu do którego w pier-
wotnym przedłożeniu mówiliśmy o 36 zł, osiąga ten sam 
poziom dopiero w przypadku gospodarstw o powierzchni 
co najmniej 37 ha przeliczeniowych. Jest to de facto po-
ziom zbliżony do gospodarstwa, o którym możemy mówić, 
że jest gospodarstwem w pełnym wymiarze towarowym, 
które już funkcjonuje na rynku, osiągając stałą nadwyżkę 
przychodu nad ponoszonymi kosztami działalności.

A więc, tak jak mówię, to rozwiązanie jest w moim prze-
konaniu, po pierwsze, sprawiedliwsze, po drugie, pełniej 
wykonuje zalecenia Trybunału Konstytucyjnego, po trzecie 
w końcu, generuje mniejsze obciążenia dla samych ubez-
pieczonych. Oprócz tego, o czym mówiłem przed momen-
tem, że w przedziale 6–15 ha każdy zyskuje, a w przedziale 
powyżej 15 ha obciążenie jest wyższe dopiero przy areale 
odpowiadającym 37 ha przeliczeniowym, proszę zwrócić 
uwagę na to, że takie rozwiązanie generuje także mniejszy 
przychód do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. 
Bo prognozowane wyliczenie przychodu, oszacowanego 
przy stuprocentowej efektywności, skuteczności poboru 
składki, stuprocentowej ściągalności składki, dla tego 
rozwiązania, które zostało zaproponowane, to jest roczny 
przypis składki w wysokości 113 milionów zł, podczas gdy 
w uprzednio zaproponowanym rozwiązaniu było to ponad 
135 milionów zł. A więc w przypadku przedłożenia, którym 
Wysoka Komisja raczy się w tym momencie zajmować, 
mamy zestawienie zmniejszające obciążenie.

Co do piętnastu miesięcy na realizację wyroku Trybunału 
Konstytucyjnego… Tutaj oczywiście pan senator ma rację 
i to przedłożenie powinno zostać zaproponowane wcze-
śniej. Ale też nie jest tak, że to przedłożenie wzięło się ab-
solutnie z niczego, dlatego że od początku ubiegłego roku 
na mocy decyzji Rady Ministrów w Kancelarii Prezesa 
Rady Ministrów pracował zespół, któremu przewodniczył 
pan minister Boni, a w skład którego wchodzili przedsta-
wiciele Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Zdrowia 
oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. To przedło-
żenie realizuje wyniki prac tego zespołu w części, która 
odpowiada tak naprawdę tymczasowemu rozwiązaniu. 
Docelowym rozwiązaniem – mówiłem o tym na początku 
dzisiejszego posiedzenia komisji – ma być rozwiązanie 
faktycznie doprowadzające do sytuacji, w której będziemy 
w stanie obliczyć dochody, a w oparciu o nie podstawę 
wymiaru składki dla tych wszystkich grup, które dzisiaj 
nie są oskładkowane, to znaczy dla których podstawą wy-
miaru składki nie jest dochód z prowadzonej działalności. 
Nieważne, czy to będzie działalność rolnicza, czy jaki-
kolwiek inny rodzaj działalności, który będzie generował 
przychody.

W odniesieniu do tego, o czym mówił pan senator, 
że żona ma wydzielone gospodarstwo rolne… Skoro 
żona ma wydzielone gospodarstwo rolne, to powinna być 
ubezpieczona na zasadach odpowiadających osobie, która 
jest kierownikiem gospodarstwa rolnego, w tym przypad-
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W dalszym ciągu – zwracam też na to uwagę – bę-
dziemy mieli do czynienia z sytuacją, w której prawie 
70% gospodarstw będzie ubezpieczonych na dotychcza-
sowych zasadach, a więc bez konieczności dopłacenia 
złotówki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego. Dziękuję 
bardzo.

Senator Przemysław Błaszczyk:
Dziękuję, Panie Przewodniczący.
Jeżeli można, to jeszcze ad vocem odpowiedzi pana 

ministra i mojego pytania. O dochodach to my tutaj rozma-
wiamy sobie w sferze przypuszczeń i pewnych założeń. Bo 
to naprawdę też nie jest tak, jak pan minister odpowiadał, 
że jakieś dochody można gdzie indziej wyznaczyć, bo jest 
pensja czy jest jakiś wyliczony dochód. Tutaj to wszystko 
jest umowne… I możemy się sprzeczać. Na pewno jest 
tak, że do przedziału 30–40 ha przeliczeniowych, w za-
leżności od upraw, ten dochód może być, może go nie 
być. Może być wysoki, może nie być go wcale. Tak to 
naprawdę wygląda.

Ja bym chciał troszeczkę wywołać pana ministra rol-
nictwa do odpowiedzi i do wzięcia udziału w dyskusji, bo 
on tutaj broni wsi i ją reprezentuje. Pana ministra zdrowia 
przepytaliśmy…

(Głos z sali: Ja wiem, czy broni?)
Powinien bronić wsi i reprezentować ją.
Chodzi o to, żeby pan minister się ustosunkował do tych 

pomysłów, do naszych pytań. Jak ministerstwo walczyło 
o polskiego rolnika i o tę składkę zdrowotną, żeby była ona 
naprawdę związana z dochodem? Dziękuję.

Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:
Dziękuję.
Czy najpierw chciałby się odnieść do tego pan minister 

zdrowia czy pan minister rolnictwa?

Sekretarz Stanu 
w Ministerstwie Zdrowia Jakub Szulc:
Ja tego w żaden sposób nie kwestionuję. Mówiłem 

o tym, że oczywiste jest, że tutaj każdy szacunek będzie 
obarczony takim czy innym błędem. W dodatku w dzia-
łalności rolniczej mamy do czynienia z sytuacją, w której 
od tak zmiennych, nieprzewidywalnych czynników jak 
chociażby warunki pogodowe zależy to, czy ja w danym 
roku… Ale to jest jedna sprawa. Druga sprawa. Zwróćmy 
uwagę na to, że składka zdrowotna rolników była do nie-
dawna oparta na cenie kwintala żyta. Widzimy, jakie tutaj 
są wahania. Jeżeli ktoś powie…

(Wypowiedź poza mikrofonem)
No tak. Tylko że z drugiej strony, czy lepiej jest, Panie 

Senatorze, dostać cenę za kwintal 70 zł i zapłacić od tego 
podatek rolny, czy lepiej jest dostać 40 zł za kwintal i za-
płacić o połowę niższy podatek rolny, ale mieć o połowę 
niższe przychody. To jest tego typu dyskusja.

(Głos z sali: Nie może być dochód…)
(Głos z sali: Taka uroda, Panie Senatorze.)

Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:
Dziękuję panu senatorowi Wojciechowskiemu. 
Jeśli można, Panie Ministrze, proszę o udzielenie od-

powiedzi.

Sekretarz Stanu 
w Ministerstwie Zdrowia Jakub Szulc:
Dziękuję, Panie Przewodniczący.
Panie Przewodniczący! Panie Senatorze!
Ja nie bardzo mam jak się do tego odnieść, bo pan se-

nator mówił o zakładanej na potrzeby statystyki średniej 
dochodowości z hektara, określonej w instytucie ekonomiki 
rolnictwa, no ale…

(Senator Grzegorz Wojciechowski: Jeszcze jest – prze-
praszam – druga średnia, która pochodzi z Głównego 
Urzędu Statystycznego. Tę zostawmy.)

Czyli z instytutu ekonomiki rolnictwa. Tylko kiedy mó-
wimy o 2 tysiącach 500 zł średniego dochodu na hektar, ja 
rozumiem, że to jest dochód, czyli… Dochód rozumiem 
jako nadwyżkę przychodu nad kosztami, tak? W moim 
przekonaniu to znaczy… Oczywiste jest, że im większe 
gospodarstwo, tym łatwiej jest uzyskać efekt skali i tym ła-
twiej będzie wypracowywać jakiekolwiek pieniądze z tego 
gospodarstwa. To jest rzecz, która… to jest 1:1. I w żaden 
sposób nie mam zamiaru się z tym kłócić.

Proszę jednak zwrócić uwagę na to, jakie będzie śred-
nie obciążenie na hektar. Bo zakładamy, że – a to wynika 
z danych, którymi dysponuje KRUS –ubezpieczeniu będzie 
podlegało około 1 miliona 500 tysięcy osób. I w stosunku 
do tego 1 miliona 500 tysięcy osób prawie 1 milion 100 ty-
sięcy to liczba gospodarstw… Więc będziemy mieli – jeżeli 
wziąć pod uwagę ubezpieczonego, czyli kierownika gospo-
darstwa, i domownika – delikatnie więcej niż 1,4 osoby do 
ubezpieczenia na gospodarstwo. 1,4 osoby na gospodarstwo 
to jest też 1,4 osoby na hektar. Obciążenie 12 zł razy 1,4 
daje obciążenie roczne w wysokości 17 zł.

Kiedy zestawimy to z jakimikolwiek innymi danymi 
– czy tymi, które przywoływał pan senator, czyli docho-
dowością z hektara, czy dochodowością z hektara przy 
uwzględnieniu skali gospodarstwa, czy chociażby samą 
kwotą dopłat bezpośrednich, czy nawet, jeżeli tylko i wy-
łącznie ją weźmiemy pod uwagę, jednolitą płatnością 
obszarową, która jest uzyskiwana z tytułu areału upraw 
– to za każdym razem oczywiście otrzymamy inne pro-
porcje, ale te proporcje nie będą świadczyły o dramatycz-
nym wzroście obciążenia z tytułu składki zdrowotnej… 
to znaczy o dramatycznym wzroście tej opłaty, o tym, 
żeby płatność z tytułu składki zdrowotnej była drama-
tycznym obciążeniem w relacji do dochodu, który jest 
wypracowywany z hektara, w jakikolwiek sposób by był 
on liczony.

I, tak jak mówię, podstawą przyjęcia tej cezury 6 ha 
przeliczeniowych jest uznanie, że ten poziom jest pozio-
mem, na którym kończy się gospodarstwo socjalne, a za-
czyna się gospodarstwo, w którym można „normalnie” 
funkcjonować, a więc nie uzyskiwać trwałej nadwyżki 
kosztów czy też braku dochodów z tytułu prowadzonej 
działalności.
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o składce 1 zł, były te stare warianty. Więc uważamy – jako 
organizacje i związki zawodowe – że ta ustawa po prostu 
nie podlegała konsultacjom i rozważamy jej zaskarżenie, 
ponieważ uważamy, że złamano tutaj zasadę. Zobaczymy, 
jak do tego się odniesie Trybunał Konstytucyjny, jeśli cho-
dzi o procedowanie.

Druga sprawa. W Sejmie procedowano nad różnymi 
poprawkami i były różne poprawki. Z tego, co pamiętam, 
były zgłaszane poprawki Prawa i Sprawiedliwości. Były 
propozycje, które mówiły o tym, że należy włączyć to ob-
ciążenie podatkowe rolników… A podatek rolny jest pew-
nym podatkiem, który płacimy. On się nazywa ryczałtowy, 
ale jest też dochodowy. Przed chwilą pan senator Grzegorz 
Wojciechowski podawał, że według wyliczeń, prognoz – 
podanych przez GUS – jest to dochód w wysokości 2 ty-
sięcy 500 zł, o ile dobrze usłyszałem. To świadczy o tym, 
że ten dochód też jest ryczałtowo wyliczony, jak również 
podatek ryczałtowy, który płci rolnik, bo to jest 2,5 q żyta… 
Czyli wyraźnie widać, że de facto cały czas opieramy się 
na podatku ryczałtowym. Można powiedzieć, że tak jak 
w przypadku przedsiębiorców, bo oni też mają przecież na 
pewnym etapie podatek ryczałtowy.

W związku z tym pytanie. Skoro Trybunał Konstytucyjny 
orzekł, że obciążenie trzeba płacić od dochodu, to my – 
Prawo i Sprawiedliwość – proponowaliśmy w Sejmie zasto-
sowanie podatku, który płacimy, czyli podatku rolnego, i od-
liczenie od podatku rolnego 9%. Rolnicy powinni zapłacić 
w tym momencie z tego podatku, który płacą, gdyż przed-
siębiorca czy pracownik też płacą 9% z tego podatku.

Te propozycje w Sejmie nie przeszły. Ja będę je składał 
w tej chwili jako poprawki, nadając art. 2 ust. 1 brzmienie: 
„za okres od 1 lutego – to jest kwestia dyskusyjna, czy po-
winno być «lutego» czy «stycznia», bo w poprzednim wa-
riancie ustawy był luty, a w tym nowym jest teraz styczeń, 
więc można by dyskutować jeszcze, czy od 1 stycznia, czy 
lutego – do dnia 31 grudnia 2012 r. wysokość składki na 
ubezpieczenie zdrowotne osób, o których mowa w art. 1 
pkt 1 i 2, za osoby podlegające ubezpieczeniu, wynosi 9% 
wpłat z tytułu podatku rolnego za ten okres z gospodarstw 
rolnych, w których osoby te prowadzą działalność rolniczą 
lub pracują jako domownicy”. Nie wiem, czy czytać panu 
ministrowi te wszystkie uwagi? Jeśli państwo chcą, bo jest 
tego… Poprawka następna… Tutaj mam drugą i popraw-
kę trzecią, czyli są trzy. One dotyczą konsekwencji tego, 
że… W drugiej poprawce do art. 2 po ust. 1 dodaje się 
ust. 1a–1d w brzmieniu: „1a. Gmina przekazuje na rachu-
nek Narodowego Funduszu Zdrowia sumę składek ustaloną 
w myśl ust. 1 w ciągu 30 dni od upływu obowiązującego 
terminu zapłaty raty podatku rolnego odpowiednio za mie-
siąc luty i marzec – tu ewentualnie wchodziłaby jeszcze 
pewna zmiana, jeśli mówimy też o styczniu – oraz za II, III 
i IV kwartał 2012 r.”. I kolejny ustęp:„1b. Rada Ministrów 
określi, w drodze rozporządzenia, obowiązki gmin i Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w zakresie prowa-
dzenia ewidencji danych niezbędnych do ustalenia wyso-
kości środków podlegających przekazaniu przez gminy na 
rachunek Narodowego Funduszu w myśl ust. 1, biorąc pod 
uwagę potrzebę terminowego przekazania tych środków”. 
I ust. 1c: „Gminy otrzymują wyrównanie ze środków bu-
dżetu państwa uszczerbku w swych dochodach i wydatków 

Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:
Dziękuję.
Czy pan minister chciałby się odnieść?

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Andrzej Butra:
Panie Senatorze! Wysoka Komisjo!
Chciałbym podziękować panu ministrowi Szulcowi, 

który w tej chwili chyba śmiało może przechodzić na stano-
wisko wiceministra rolnictwa, bo jest już tak dobry w tych 
sprawach.

(Przewodniczący Jerzy Chróścikowski: Od zabezpie-
czeń społecznych.)

No tak.
Rzeczywiście te 6 ha, które budzi tyle emocji, to tak 

jak pan minister powiedział… Można sobie dość łatwo 
przeliczyć z tych danych. Jest to mniej więcej – w przypad-
ku małżeństwa – około 800 zł na osobę miesięcznie. Jest 
to świadczenie dla bezrobotnego, za którego świadczenie 
zdrowotne płaci państwo. Od 7 ha to jest już około 1 tysią-
ca zł na osobę, czyli przy minimalnej płacy 1 tysiąca 500 zł, 
pomijając pochodne, to też wyjdzie…

(Wypowiedź poza mikrofonem)
Oczywiście są to przybliżenia, a nie – jak już tutaj było 

powiedziane – bardzo precyzyjne dane, bo one w rolnictwie 
raczej nie mogą występować. To nie jest matematyka, to 
jest biologia. I tutaj, jak to w biologii, praktycznie nigdy 
nie mamy niczego w 100%.

Ten system, który tutaj dzisiaj prezentujemy z panem 
ministrem, jest chyba dla rolników dobrym systemem, 
stosunkowo nieobciążającym ich albo przynajmniej mi-
nimalnie to robiącym, a spełniającym wymogi orzeczenia 
Trybunału. Dziękuję.

Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:
Dziękuję.
Zabiorę głos, jeśli mogę sam sobie go udzielić. Muszę 

powiedzieć, że związek, rolnicza „Solidarność” protestował 
i nie zgadzał się z tym wprowadzanym systemem. Izby 
rolnicze – jak pamiętam – też miały uwagi. Inne organi-
zacje również.

Po pierwsze, muszę powiedzieć, że rolnicza 
„Solidarność”, jak i izby rolnicze – mogę mówić, że dwie, 
bo mam jedno pismo od izb rolniczych, które przesłano 
nam tutaj do komisji – nie dostały do konsultacji ostatniego 
projektu, który miał nadane nowe brzmienie, nowy tytuł 
i zupełnie nie odpowiadał treści pierwotnej. Z tego, co ja się 
dowiedziałem – moi pracownicy sprawdzili – to znalazło 
się dopiero dnia, o ile dobrze pamiętam, 5 stycznia na stro-
nie internetowej pana ministra. Również 5 stycznia odbyło 
się posiedzenie rządu, które rozpoczęło się wieczorem, 
o godzinie bodajże 17.00, i uchwalono to przedłożenie. 
Więc uważam, że związki i organizacje zawodowe zostały 
pominięte w procesie konsultacji i wyrzucone z niego, 
bo zupełnie inny projekt był przedkładany do konsultacji, 
a zupełnie inny został przedłożony. I nie było żadnej mowy 
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(Legislator w Biurze Legislacyjnym Kancelarii Senatu 
Michał Gil: I tak ma być, 1 lutego.)

…kieruję do rządu. Czy powinno to być od 1 lutego, 
czy od 1 stycznia? Bo moim zdaniem tu jest jeszcze taka 
kwestia konsekwencji, kto zapłaci za okres od obowiązy-
wania… Bo wiadomo, że ustawa wchodzi w życie w dniu 
ogłoszenia i w zasadzie jest to 1 lutego, tak? Ale w pierw-
szym zapisie w art. 1 mówi się, że ustawa określa wysokość 
i sposób opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne 
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia. Więc pytanie brzmi: 
w jaki sposób to miałoby mieć wtedy zastosowanie? Ale 
w ogóle pytam… Może najpierw poproszę o udzielenie 
odpowiedzi na te pytania, a następnie jakby pan minister 
mógł się odnieść do poprawek, które zostały przeze mnie 
zaprezentowane…

Sekretarz Stanu 
w Ministerstwie Zdrowia Jakub Szulc: 
Panie Przewodniczący, czy to powinien być zapis… 

Ja nie jestem w stanie odpowiedzieć panu na pytanie, czy 
powinno być 1 lutego, 1 kwietnia czy 1 stycznia, bo to 
zależy, po pierwsze, od pana – jako zgłaszającego tę po-
prawkę – intencji…

(Przewodniczący Jerzy Chróścikowski: Ja mam tutaj 
luty.)

…po drugie, od tego, czy podtrzymuje pan… Ja mam 
przed sobą te poprawki, które zostały zgłoszone podczas 
prac w Sejmie, jeżeli są one identyczne… Bo to też zależy 
od tego, czy uchylamy art. 4 i czy uchylamy art. 7 popraw-
ką, którą pan senator zgłasza. I od tego będzie zależała 
ta kwestia. Mnie jest trudno odczytać w tym momencie 
intencje pana senatora.

Odnosząc się tych poprawek w ogóle, trzeba tutaj 
powiedzieć o kilku rzeczach. W tym momencie projekt 
budżetu państwa znajduje się na etapie prac w Sejmie. Ja 
nie mam upoważnienia do tego, żeby zmieniać dochody 
i wydatki budżetu państwa. A te poprawki na pewno takie 
skutki finansowe generują. Mówię tutaj przede wszystkim 
o tym, że będziemy zmniejszać dochody gmin, a następnie 
rekompensować to zmniejszenie dochodów gmin wydat-
kami z budżetu państwa, abstrahując od tego, jaka byłaby 
to kwota. Bo jeżeli zakładamy, że to będzie 9% wypłat 
z tytułu podatku rolnego, to 9% wypłat… Proszę mi przy-
pomnieć?

(Głos z sali: To jest 989 milionów zł.)
To jest kwota około 90 milionów zł w skali roku. Czyli 

z jednej strony…
(Głos z sali: Ale 9%.)
Ale 9%, czyli około 90 milionów zł w skali roku, a więc 

kwota nieodbiegająca bardzo od kwoty, która została za-
proponowana. Chyba że intencją jest, żeby miało być od-
prowadzane – bo ja taki projekt zmian widziałem – 1,25% 
od tej kwoty, a więc byłoby tak jak w przypadku podatku 
dochodowego. Tak czy inaczej będzie to wpływało na kon-
strukcję budżetu państwa i relacje pomiędzy gminami.

Jeżeli równocześnie w tym zapisie pan senator decyduje 
się uchylić art. 4, tak jak w poprawkach, które były zgłoszo-
ne w trakcie prac sejmowych… Wykreślenie art. 4 będzie 
skutkowało jednocześnie uszczupleniem dotacji z budżetu 

poniesionych w związku z realizacją obowiązku wynika-
jącego z ust. 1a i 1b”. Ust. 1d: „Środki na wyrównanie, 
o którym mowa w ust. 1c, określa ustawa budżetowa”. 
I dodając jeszcze… „W art. 3 w ust. 1 skreśla się wyrazy „1 
i”. Jest jeszcze kwestia dyskusyjna, czyli skreślenie art. 4. 
Jeszcze byśmy zostawili do przedyskutowania to, czy to 
by miało zastosowanie, czy nie. Takie poprawki zgłaszam. 
Będą one poddane pod głosowanie.

Chciałbym się odnieść… Izby rolnicze też tutaj w pi-
śmie składały… Ale izby rolnicze podawały przykłady, 
które mogę zacytować, że na przykład w przypadku go-
spodarstwa trzystuhektarowego, gospodarstwa rodzinnego, 
prowadzonego przez rodziców z dwoma dorosłymi synami 
składka zdrowotna wyniesie 1 tysiąc 200 zł miesięcznie, co 
jest niedopuszczalne, a w przypadku, gdy synowie ci będą 
mieli żony, składki będą jeszcze większe itd., itd. Wywód 
izby rolniczej jest taki, że tak ogromnie wysoka składka 
może być na gospodarstwa nakładana. Tak wynika z po-
jęcia domowników itd. Czyli można mówić, że te składki 
są bardzo wysokie.

Kolega już zwracał uwagę na tę maksymalność, na to, 
czy jest możliwość określenia bariery. Mam też takie py-
tanie do pana ministra: czy w związku z tym traktujemy to 
jako ryczałt? Ja przyjmuję, że złotówka to też jest ryczałt. 
Jeżeli podatek ryczałtowy jest liczony, czyli w zasadzie 
mieliśmy określić ryczałtowe… Może też należało określić 
górną granicę ryczałtową i nie określać w ten sposób do 
maksymalnej, nie wiadomo do jakiego… Bo jeżeli ktoś 
ma 500 ha, 600 ha itd., to mu będzie leciało jeszcze więcej 
i jeszcze więcej. Więc pytanie brzmi: czy rzeczywiście nie 
powinien być określony ryczałt? Skoro złotówka to jest 
ryczałt, to może i ryczałt maksymalny?

(Głos z sali: Stąd, Jurek, tylu kawalerów…)
Jeśli można, pan legislator chciałby się jeszcze odnieść 

do moich poprawek, tak?

Legislator w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu Michał Gil:
Panie Przewodniczący, chciałbym ustalić, jak miałaby 

brzmieć poprawka w zakresie przynajmniej art. 2 ust. 1, 
gdzie jest… Rozumiem, że chodzi o okres od dnia pierw-
szego… I teraz: którego miesiąca?

Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:
Co by było konsekwencją stycznia? Bo ja widzę tutaj… 

Konsekwencja ustawy, która jest w tej chwili początkiem… 
Zakreślamy, że od 1 stycznia.

Legislator w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu Michał Gil:
Ale wtedy to miałoby obowiązywać – rozumiem – 

z datą wsteczną? To jest raczej niedopuszczalne.

Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:
Dlatego było pytanie. Ja mam zapisane: od 1 lutego. 

I moje pytanie…
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ubezpieczenia. Pomiędzy 31 grudnia a 1 stycznia absolut-
nie nic się nie zmieniło w kontekście zobowiązań, które 
są w tym momencie, a więc udokumentowania tytułu do 
świadczeń opieki zdrowotnej. Nikt na tę okoliczność żad-
nych przepisów w ostatnim czasie nie zmieniał. W związ-
ku z tym, skoro dotychczas posługiwano się określonym 
typem dokumentu czy też po prostu dowodem wpłaty, to 
nic nie stoi na przeszkodzie, żeby w dalszym ciągu się nim 
posługiwać.

Oczywiście inną kwestią jest to, czy taki dokument jest 
faktycznym dowodem ubezpieczenia. I to jest zupełnie 
inna historia. Tak naprawdę każdy tego typu dokument 
uprawdopodabnia to, że jest się ubezpieczonym, ale nie jest 
jednoznacznym dowodem, o którym mowa w przepisach 
ustawy o świadczeniach. Tyle tylko, że nic nie zmieniło się 
w przepisach ustawy o świadczeniach na temat uprawdopo-
dabniania bądź uwierzytelniania swojego tytułu do świad-
czenia opieki zdrowotnej. Co więcej, za chwilę będziemy 
przedkładać Wysokiej Izbie pod obrady projekt nowelizacji 
ustawy o świadczeniach, który każdemu lekarzowi, w każ-
dym gabinecie da możliwość sprawdzenia bezpośrednio 
online, czy osoba, która zgłasza się do poradni lekarskiej, 
jest ubezpieczona czy nie. I wszelkie wątpliwości na ten 
temat będą rozwiane. Ale – tak jak mówię – nic się nie 
zmieniło, jeśli chodzi o przepisy dotyczące tytułów do 
świadczeń opieki zdrowotnej. 

Co do pytania o to, czy będą musieli płacić czy nie… 
To zależy od tego, jaką interpretację przyjmiemy. Jeżeli 
przyjmiemy interpretację, którą ja przyjmowałem, prezen-
tując Wysokiej Komisji ten projekt, to nie. Jeżeli przyjąć 
tę interpretację, o której mówił pan mecenas, jawią się 
pewne wątpliwości. To znaczy tytuł do świadczeń opieki 
zdrowotnej nie wygasa. Nie jest tak, że w momencie, kiedy 
przyjmiemy tę ustawę bądź jej nie przyjmiemy, rolnicy nie 
będą mieli tytułu do świadczenia opieki zdrowotnej. 

Inną sprawą jest to, czy będzie w jaki sposób przeka-
zać pieniądze z tytułu składki zdrowotnej, i to, czy Rada 
Ministrów będzie złośliwa i wyda w drodze rozporządzenia… 
Ale to już – jak mówię – pozostawiam jednak na poziomie 
dywagacji. Dyskusja o prawdopodobieństwie tego, o czym 
rozmawialiśmy na samym początku i do czego odnosił się 
pan mecenas, jest dla mnie bardziej dyskusją na poziomie 
akademickim niż o faktycznym, realnym zagrożeniu.

Tytuł do świadczeń opieki zdrowotnej – jednoznacznie 
odpowiadam panu senatorowi – nie wygasa z dniem 4 lu-
tego. A więc rolnicy, którzy posiadali tytuł do świadczeń, 
w dalszym ciągu go posiadają. My tutaj mówimy tak na-
prawdę o mechanice przekazywania środków i o wykonaniu 
wyroku Trybunału Konstytucyjnego, a nie o tym, czy rolnik 
będzie miał tytuł do świadczeń po uchyleniu art. 86 ust. 1, 
ust. 2 ustawy o świadczeniach, bo Trybunał oczywiście nie 
uchylił tytułu do świadczeń opieki zdrowotnej dla rolników. 
Dziękuję.

Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:
Dziękuję.
Czy są jeszcze jakieś pytania czy wnioski legislacyjne?
Skoro nie ma, to przechodzimy do poprawek i prze-

głosowania ich.

państwa do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, 
a przez to przekazywanej do budżetu Narodowego Funduszu 
Zdrowia kwoty 1 miliarda 862 milionów zł, pomniejszonej 
o 155 milionów zł za każdy miesiąc, dopóki regulacja nie 
zacznie obowiązywać, oraz o kwotę wypłat z tytułu po-
datku, o którym jest mowa. Dlatego też moje stanowisko 
wobec tych poprawek nie może być inne niż negatywne.

Jeszcze tylko pół słowa odnośnie do pytania, czy też 
bardziej stwierdzenia, pana przewodniczącego, dotyczą-
cego konsultacji społecznych. Ja już o tym mówiłem po-
krótce. Faktycznie, projekt, który wyszedł, jest inny, niż 
projekt, który był konsultowany społecznie. Bez dwóch 
zdań. Te zmiany zostały poczynione na posiedzeniu Rady 
Ministrów w dniu 4 stycznia, dopracowane i zgłoszone 
Radzie Ministrów w dniu 5 stycznia. Tutaj faktycznie są 
różnice. Oczywiście ja nie będę się wypowiadał na temat 
konstytucyjności bądź nie poddania bądź niepoddania pro-
jektu pod konsultacje społeczne, bo od tego jest Trybunał 
Konstytucyjny. Ja tylko zaznaczam, że rozwiązania zapro-
ponowane w ustawie, którą w tym momencie rozpatruje-
my… Ciężary nałożone na osoby zobowiązane są mniejsze 
niż w projekcie, który był przedmiotem konsultacji spo-
łecznych. Dziękuję.

Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:
Dziękuję.
Pan senator Błaszczyk, proszę.

Senator Przemysław Błaszczyk:
Dziękuję, Panie Przewodniczący.
Ja chciałbym się zapytać… Mam pytanie dotyczące 

tych zaświadczeń, jeżeli jest jakiś przedstawiciel KRUS. 
Bo są obawy, że te zaświadczenia trzeba będzie pobierać 
co miesiąc.

Mam też pytanie do pana ministra i do pana mecenasa: 
co by było w sytuacji, gdybyśmy to odrzucili i tak napraw-
dę ustawa by nie weszła w życie i nie zrealizowalibyśmy 
orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego? Czy doszłoby do 
tego, że my – rolnicy – musielibyśmy płacić za te świad-
czenia z własnej kieszeni? Czy pan mecenas i pan minister 
mogliby nam odpowiedzieć, czyby się tak zdarzyło, gdyby 
ta ustawa została odrzucona?

Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:
Dziękuję koledze.
Ja mam jeszcze jedno pytanie, bo przypomniałem je so-

bie, miałem zadać je przedtem, ale nie zadałem. Co będzie 
z rolnikami, którzy przeszli na renty strukturalne, którzy 
w tej chwili płacą częściową składkę? Co się z nimi stanie? 
Ich jest chyba ponad siedemdziesiąt tysięcy. Czy dalej będą 
mieli takie samo ubezpieczenie, czy będą musieli…

Sekretarz Stanu 
w Ministerstwie Zdrowia Jakub Szulc: 
Może tak… Odnośnie do obowiązków, które leżą na 

ubezpieczonym na okoliczność przedstawiania dowodu 



w dniu 18 stycznia 2012 r. 15

Kto jest za? (5)
Kto jest przeciw? (3)
Kto się wstrzymał? (0)
Ustawa została przyjęta.
Kto by chciał być sprawozdawcą tejże ustawy?
(Głos z sali: Marek…)
Może pan wiceprzewodniczący.
(Wypowiedź poza mikrofonem)
Rozumiem. Pan wiceprzewodniczący będzie sprawoz-

dawcą. 
W związku z tym, że wszystko omówiliśmy… Czy ktoś 

chciałby jeszcze coś ewentualnie dodać? Nie.
To ja mam tylko jeszcze jedną informację, że planowane 

następne spotkanie komisji będzie 1 lutego. Wstępnie do-
tyczy projektu uchwały, jeśli się coś nie zmieni, bo wiem, 
że ponoć… 1 lutego to jest taki wstępny termin spotkania 
dotyczącego uchwały. 1 lutego odbędzie się posiedzenie 
połączonych komisji, dwóch komisji, dotyczące naszego 
projektu uchwały, który przyjmowaliśmy na poprzednim 
posiedzeniu. Jest pismo od pana marszałka. Scedowano 
na nas przeprowadzenie prac nad tym projektem uchwa-
ły. W związku z tym został wyznaczony termin 1 lutego 
o godz. 9.00, posiedzenie wspólne naszej komisji i Komisji 
Ustawodawczej. To tyle w sprawach informacyjnych. 

Skoro nie ma więcej uwag, żadnych innych propozycji, 
uważam, że porządek posiedzenia został wyczerpany. 

Dziękuję państwu, panom ministrom i również osobom 
towarzyszącym.

Zamykam posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi.

Chciałbym zwrócić uwagę na to, że poprawka pierwsza 
to poprawka do art. 2 ust. 1…

(Wypowiedź poza mikrofonem)
Dobrze. Tak. Więc to będą trzy poprawki łącznie, bo 

one są konsekwencją…
Poprawka do art. 2: po ust. 1 dodaje się ust. 1a–1d. One 

były przed chwilą czytane, więc tylko czytam, do których 
artykułów się odnoszą. I poprawka do art. 3 ust. 1: skreśla 
się wyrazy… itd. I to są te trzy poprawki do przegłosowa-
nia łącznie. Czwartej, która mówi o skreśleniu art. 4, nie 
zgłaszam. W związku z tym są te trzy.

Rozumiem, że stanowisko rządu jest takie, że jest 
przeciw.

Sekretarz Stanu 
w Ministerstwie Zdrowia Jakub Szulc:
Przeciw. Tak, Panie Przewodniczący.

Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:
Zarządzam głosowanie.
Kto jest za poprawkami zgłoszonymi przez senatora 

Chróścikowskiego? (3)
Kto jest przeciw? (5)
Kto się wstrzymał? (0)
Dziękuję.
Poprawki nie przeszły. W związku z tym nie ma po-

prawek.
Proszę o przegłosowanie wniosku o przyjęcie projektu 

ustawy bez poprawek.
 
 

(Koniec posiedzenia o godzinie 18 minut 46)
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