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Szanowna Pani Marszałek, 

 
 

przekazuję przyjęte przez Radę Ministrów stanowisko wobec 
poselskiego projektu ustawy 
 

 
 

- o zmianie ustawy o ubezpieczeniu 
społecznym rolników oraz ustawy  
o systemie ubezpieczeń społecznych 
(druk nr 3588). 

 
 
 
Jednocześnie informuję, że Rada Ministrów upoważniła Ministra 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi do reprezentowania Rządu w tej sprawie w toku prac 
parlamentarnych.  

 
 

Z wyrazami szacunku 

 

         (-) Ewa Kopacz 

 
 



 

 

 

Stanowisko Rządu wobec poselskiego projektu ustawy 

o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz ustawy o systemie 

ubezpieczeń społecznych (druk nr 3588) 

 

 

 Poselski projekt ustawy  o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz 

ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (druk nr 3588) proponuje rozszerzenie zakresu 

podmiotowego ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników 

(Dz. U. z 2015 r. poz. 704) o byłych rolników i domowników, którzy nabyli prawo do 

świadczenia pielęgnacyjnego albo  specjalnego zasiłku pielęgnacyjnego na podstawie ustawy 

z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 114)  albo do 

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

zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2014 r. poz. 567), jeżeli bezpośrednio przed nabyciem 

prawa do tego świadczenia podlegali ubezpieczeniu społecznemu rolników.   

Na podstawie dotychczasowych przepisów ww. świadczeniobiorcy  tracą  prawo  

do ubezpieczenia społecznego rolników, ponieważ warunkiem nabycia prawa do świadczenia 

pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego albo zasiłku dla opiekuna (tzw. świadczeń 

opiekuńczych) jest obowiązek zaprzestania prowadzenia gospodarstwa rolnego i pracy w tym 

gospodarstwie, co wiąże się z utratą statusu rolnika lub domownika.  

 Na gruncie obowiązujących przepisów osoby uprawnione do ww. świadczeń 

opiekuńczych zgłaszane są do ubezpieczeń społecznych w Zakładzie Ubezpieczeń 

Społecznych (ZUS) przez organ właściwy wypłacający te świadczenia (tj. wójta, burmistrza  

lub prezydenta miasta). Należne składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe wójt 

(burmistrz lub prezydent miasta) opłaca do ZUS z dotacji celowej z budżetu państwa.  

 

Ubezpieczenie społeczne rolników co do zasady obejmuje wyłącznie rolników  

i pracujących z nimi domowników, dla których gospodarstwo rolne stanowi jedyne bądź 

podstawowe źródło utrzymania. Jednakże ustawa o ubezpieczeniu społecznym rolników 

przewiduje już obecnie kilka wyjątków od tej zasady. I tak ubezpieczeniu emerytalno-

rentowemu rolników podlegają także osoby, które były w przeszłości rolnikami 

podlegającymi temu ubezpieczeniu i zaprzestały prowadzenia działalności rolniczej  



nie nabywając prawa do emerytury lub renty, jeżeli podlegali ubezpieczeniu emerytalno-

rentowemu przez okres co najmniej 12 lat i 6 miesięcy, albo zaprzestały prowadzenia 

działalności rolniczej w związku z nabyciem prawa do renty strukturalnej współfinansowanej  

ze środków Unii Europejskiej wypłacanej przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji 

Rolnictwa, oraz osoby, które przeznaczyły grunty prowadzonego przez siebie gospodarstwa 

rolnego do zalesienia.  

  Tak więc byli rolnicy i domownicy, którzy zaprzestali prowadzenia działalności 

rolniczej lub pracy w gospodarstwie rolnym w związku z nabyciem prawa do świadczenia 

pielęgnacyjnego, zgodnie z proponowanymi przepisami, będą kolejną grupą osób 

nieaktywnych zawodowo, które objęte zostaną ubezpieczeniem społecznym rolników. Zakres 

tego ubezpieczenia będzie ograniczony tylko do ubezpieczenia emerytalno-rentowego i trwać 

będzie nie dłużej niż do czasu osiągnięcia przez ubezpieczonego świadczeniobiorcę  

25-letniego rolniczego stażu ubezpieczeniowego, warunkującego nabycie prawa do 

ustawowej emerytury rolniczej.  

 W poselskim projekcie  proponuje się ponadto, aby przystąpienie  do ubezpieczenia 

emerytalno-rentowego rolników przez osoby nabywające prawo do świadczeń opiekuńczych 

(byłych rolników i domowników) było dobrowolne, gdyż co do zasady pierwszeństwo  

w tym zakresie będzie miało nadal ubezpieczenie powszechne na podstawie ustawy  

z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2015 r.  

poz. 121). Jeżeli świadczeniobiorca złoży wniosek o objęcie ubezpieczeniem społecznym 

rolników, na podstawie projektowanego art. 16 ust. 2 pkt 4, wójt (burmistrz lub prezydent 

miasta), należne składki na to ubezpieczenie będzie opłacać do Kasy Rolniczego 

Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) z dotacji celowej z budżetu państwa, analogicznie jak  

za świadczeniobiorców ubezpieczonych w ZUS.  

Poselski projekt nie zmienia regulacji w kwestii opłacania składek zdrowotnych przez 

wójta (burmistrza lub prezydenta miasta) wypłacającego świadczenia opiekuńcze za osoby 

uprawnione do  tych świadczeń. Tym samym za tych świadczeniobiorców, którzy  podlegać 

będą ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu w KRUS (na podstawie projektowanego art. 16 

ust. 2 pkt 4)  składki zdrowotne wójt (burmistrz lub prezydent miasta) opłacać będzie   

na dotychczasowych zasadach, tj. za pośrednictwem ZUS,  zgodnie z ustawą z dnia 

27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowych ze środków publicznych 

(Dz. U. z 2015 r. poz. 581).  

 



 Poselski projekt przewiduje również możliwość  powrotu do ubezpieczenia 

społecznego rolników tym osobom, które pobierają już świadczenia opiekuńcze  

i z tego tytułu podlegają ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym w ZUS, a bezpośrednio 

przed nabyciem prawa do tych świadczeń były rolnikami lub domownikami podlegającymi 

ubezpieczeniu w KRUS. Na złożenie wniosku w tej sprawie projekt przewiduje termin zawity 

– 6 miesięcy od dnia wejścia w życie projektowanej ustawy.   

Wprowadzenie proponowanych w poselskim projekcie rozwiązań jest zgodne  

z oczekiwaniami środowiska rolniczego. Należy także zauważyć, że bieżące obciążenie 

budżetu państwa z tytułu finansowania składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe  

za osoby uprawnione do świadczeń opiekuńczych (byłych rolników i domowników) ulegnie 

zmniejszeniu, jeżeli  będą one opłacane do KRUS, a nie jak obecnie do ZUS. Projekt 

przewiduje bowiem, że składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe opłacane będą  

na poziomie składki podstawowej, tj. w kwocie równej 10% najniższej emerytury miesięcznie 

(obecnie 88 zł miesięcznie). Natomiast składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  

do ZUS stanowią 27,52% podstawy wymiaru (tj. wypłacanego świadczenia opiekuńczego)  

 i wynoszą odpowiednio: w przypadku świadczenia pielęgnacyjnego (obecnie 1 200 zł) 

330,24 zł, a w przypadku specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekuna (obecnie 

520 zł) 143,10 zł miesięcznie.  

Szacuje się, że liczba osób pobierających świadczenia opiekuńcze podlegających 

ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu w KRUS wyniesie około 6 300 osób. Wydatki  

z budżetu państwa na składki z tego tytułu wynosić będą około 6,7 mln zł rocznie, podczas 

gdyby nadal podlegały ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym w ZUS koszt ten wynosiłby 

około 15,6 mln zł.  

Rada Ministrów pozytywnie ocenia poselski projekt ustawy o zmianie ustawy  

o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.  
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