Druk nr 125-A
SEJM
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
VII kadencja
DODATKOWE

SPRAWOZDANIE

KOMISJI POLITYKI SPOŁECZNEJ I RODZINY

o pilnym rządowym projekcie ustawy o
składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników
za 2012 r. (druk nr 103).
Sejm na 5. posiedzeniu w dniu 12 stycznia 2012 r. – zgodnie z art. 47 ust. 1
Regulaminu Sejmu – skierował ponownie projekt ustawy zawarty w druku nr 125
do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny w celu rozpatrzenia poprawek zgłoszonych
w drugim czytaniu.
Komisja Polityki Społecznej i Rodziny po rozpatrzeniu poprawek na posiedzeniu
w dniu 12 stycznia 2012 r.

wnosi:

W y s o k i S e j m raczy następujące poprawki:

1) tytułowi ustawy nadać brzmienie:
„Ustawa o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników”;
– KP SP
- odrzucić
2) w art. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia skreślić wyrazy „za okres od dnia 1 stycznia
2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.”;
– KP SP
- odrzucić
3) art. 1 nadać brzmienie:
„Art. 1. Ustawa określa wysokość i sposób opłacania składek na ubezpieczenie
zdrowotne za okres od dnia 1 lutego 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.:
1) rolników, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. b i pkt 34 ustawy z
dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz.
1027, z późn. zm.), z wyłączeniem rolników prowadzących
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działalność w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej w
rozumieniu ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu
społecznym rolników (Dz. U. z 2008 r. Nr 50, poz. 291, z późn. zm.);
2) domowników rolników, o których mowa w pkt 1;
3) domowników rolników prowadzących działalność wyłącznie w
zakresie działów specjalnych produkcji rolnej w rozumieniu ustawy z
dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników.”;
– KP PiS
- odrzucić
4) art. 1 nadać brzmienie:
„Art. 1. Ustawa określa wysokość i sposób opłacania składek na ubezpieczenie
zdrowotne za okres od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.:
1) rolników, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. b i pkt 34 ustawy z
dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz.
1027, z późn. zm.), z wyłączeniem rolników prowadzących
działalność wyłącznie w zakresie działów specjalnych produkcji
rolnej w rozumieniu ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu
społecznym rolników (Dz. U. z 2008 r. Nr 50, poz. 291, z późn. zm.)
oraz rolników, którzy prowadzą działalność w zakresie działów
specjalnych produkcji rolnej i dodatkowo w gospodarstwie rolnym;
2) domowników rolników, o których mowa w pkt 1 oraz domowników
rolników którzy prowadzą działalność w zakresie działów specjalnych
produkcji rolnej i dodatkowo w gospodarstwie rolnym;
3) domowników rolników prowadzących działalność wyłącznie w
zakresie działów specjalnych produkcji rolnej w rozumieniu ustawy z
dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników.”;
– KP PSL
- przyjąć
5) art. 2 nadać brzmienie:
„Art. 2. 1. Od dnia 1 kwietnia 2012 r. wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenie
zdrowotne osób, o których mowa art. 1 pkt 1 i 2, za każdą osobę
podlegającą ubezpieczeniu, wynosi 36 zł.
2. Od dnia 1 kwietnia 2012 r. podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie
zdrowotne osób, o których mowa w art. 1 pkt 3, stanowi kwota 33,4%
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w
czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku,
ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku
Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.
3. Składkę na ubezpieczenie zdrowotne:
1) o której mowa w ust. 1, w gospodarstwach rolnych o powierzchni:
a) poniżej 50 hektarów przeliczeniowych użytków rolnych,
przyjętych dla celów ustalenia wymiaru składek na ubezpieczenie
społeczne rolników, opłaca Kasa Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego,
b) od 50 hektarów przeliczeniowych użytków rolnych, przyjętych
dla celów ustalenia wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne
rolników, opłaca rolnik, o którym mowa w art. 1 pkt 1;
2) domowników rolników prowadzących działalność wyłącznie w
zakresie działów specjalnych produkcji rolnej w rozumieniu ustawy z
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dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników
opłaca rolnik, o którym mowa w art. 1 pkt 3.”;
– KP SP
- odrzucić
6) w art. 2 ust. 1 nadać brzmienie:
„1. Za okres od dnia 1 lutego 2012 r. 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.”;
– KP PiS
- odrzucić
7) w art. 2 po ust. 1 dodać ust. 1a–1d w brzmieniu:
„1a. Gmina przekazuje na rachunek Narodowego Funduszu Zdrowia sumę składek
ustaloną w myśl ust. 1 w ciągu 30 dni od upływu obowiązującego terminu zapłaty
raty podatku rolnego odpowiednio za miesiąc luty i marzec 2012 r. oraz za II, III i IV
kwartał 2012 r.
1b. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, obowiązki gmin i Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w zakresie prowadzenia ewidencji danych
niezbędnych do ustalenia wysokości środków podlegających przekazywaniu przez
gminy na rachunek Narodowego Funduszu w myśl ust. 1, biorąc pod uwagę potrzebę
terminowego przekazywania tych środków.
1c. Gminy otrzymują wyrównanie ze środków budżetu państwa uszczerbku w swych
dochodach i wydatków poniesionych w związku z realizacją obowiązków
wynikających z ust. 1a–1c.
1d. Środki na wyrównanie, o którym mowa w ust. 1c, określa ustawa budżetowa.”;
– KP PiS
- odrzucić
8) w art. 2 ust. 2 nadać brzmienie:
„2. Od dnia 1 lutego 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. podstawę wymiaru składki na
ubezpieczenie zdrowotne osób, o których mowa w art. 1 pkt 3, stanowi kwota 33,4%
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym
kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku, ogłaszanego przez
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym
Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.”;
– KP PiS
- odrzucić
9) w art. 3 ust. 1 nadać brzmienie:
„1. Rolnicy, o których mowa w art. 1 pkt 3, opłacają w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego składki na ubezpieczenie zdrowotne za każdą osobę podlegającą
ubezpieczeniu, za każdy miesiąc, za okres od dnia 1 lutego 2012 r. do dnia 31
grudnia 2012 r., kwartalnie – w terminach określonych dla składek na ubezpieczenie
społeczne rolników.”;
– KP PiS
- odrzucić
10) w art. 3 w ust. 1 skreślić wyrazy „do dnia 31 grudnia 2012 r.”;
– KP SP
- odrzucić
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11) skreślić art. 4;
– KP PiS
- odrzucić
Uwaga: łącznie należy poddać pod głosowanie poprawki zawarte w pkt:
– 1, 2, 5 i 10,
– 3, 6–9 i 11.

Warszawa, dnia 12 stycznia 2012 r.
Sprawozdawca

Przewodniczący Komisji

/-/ Piotr Walkowski

/-/ Sławomir Piechota

