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 Pan 
 Radosław Sikorski 
 Marszałek Sejmu 
 Rzeczypospolitej Polskiej 
 
 
 

Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia  
2 kwietnia 1997 r. i na podstawie art. 32 ust. 2 regulaminu Sejmu niżej podpisani 
posłowie wnoszą projekt ustawy: 

 
 
 - o zmianie ustawy o ubezpieczeniu 

społecznym rolników oraz ustawy  
o systemie ubezpieczeń społecznych. 

 
 
Do reprezentowania wnioskodawców w pracach nad projektem ustawy 

upoważniamy pana posła Henryka Smolarza. 
 
 
 

 (-)   Bartłomiej Bodio;  (-)   Krzysztof Borkowski;  (-)   Jan Bury;  (-)   Artur 
Dębski;  (-)   Dariusz Cezar Dziadzio;  (-)   Stanisław Kalemba;  (-)   Mieczysław 
Kasprzak;  (-)   Tomasz Makowski;  (-)   Elżbieta Nawrocka;  (-)   Urszula 
Pasławska;  (-)   Paweł Sajak; (-) Henryk Smolarz;  (-)   Zbigniew Sosnowski; 
 (-)   Franciszek Jerzy Stefaniuk;  (-)   Andrzej Sztorc;  (-)   Halina Szymiec-
Raczyńska;  (-)   Piotr Walkowski;  (-)   Piotr Zgorzelski;  (-)   Stanisław 
Żelichowski. 

 
 



Projekt 

 

USTAWA 

z dnia ……………. 2015 r. 

o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz ustawy o systemie 

ubezpieczeń społecznych 

 

Art. 1. W ustawie z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 

2013 r. poz. 1403, z późn. zm.1))  wprowadza się następujące zmiany:  

1) w art. 3: 

a) ust. 2a otrzymuje brzmienie: 

„2a. Objęcie ubezpieczeniem na wniosek następuje od dnia wskazanego we 

wniosku o objęcie ubezpieczeniem, nie wcześniej jednak niż od dnia, w którym 

wniosek został złożony, z  zastrzeżeniem ust. 5.”, 

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Osoba podlegająca ubezpieczeniu na wniosek może w każdym czasie odstąpić 

od ubezpieczenia składając oświadczenie w tej sprawie, z zastrzeżeniem  art. 16 

ust. 2 pkt 4.”, 

c) dodaje się ust. 5–7 w brzmieniu: 

 „5. Przepis ust. 4 nie ma zastosowania do osób, za które wójt opłaca składki na 

ubezpieczenie emerytalno–rentowe w związku pobieraniem świadczenia 

pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego na podstawie przepisów o 

świadczeniach rodzinnych albo zasiłku dla opiekuna na podstawie przepisów o 

ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.   

6. Jeżeli wniosek o objęcie ubezpieczeniem na podstawie art. 16 ust. 2 pkt 4 

złożony został  w ciągu 30 dni od dnia wydania przez wójta decyzji przyznającej 

świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy na podstawie przepisów 

o świadczeniach rodzinnych albo  zasiłek dla opiekuna na podstawie przepisów o 

ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów objęcie tym ubezpieczeniem 

następuje od dnia przyznania prawa do tego świadczenia albo zasiłku. 

                                                 
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 1623 i 1650 oraz z 
2014 r. poz. 684, 1682 i 1831.  



7. Termin określony w ust. 6 może zostać przywrócony na wniosek osoby, o 

której mowa w art. 16 ust. 2 pkt 4, jeżeli udowodni, że niezachowanie terminu 

nastąpiło wskutek zdarzeń losowych.”; 

2)  w art. 4: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Składki na ubezpieczenie za każdego ubezpieczonego opłaca rolnik, z 

zastrzeżeniem ust. 3. Jeżeli działalność rolnicza jest prowadzona na rachunek kilku 

osób, obowiązek opłacania składki ciąży na nich solidarnie.”, 

b) dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

„3. Składki na ubezpieczenie za osobę, o której mowa w art. 16 ust. 2 pkt 4, opłaca 

wójt w wysokości określonej w art. 17 ust. 1.”; 

 

3) w art. 16 w ust. 2 w pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się  pkt  4 w 

brzmieniu: 

„4) osobę, która podlegała ubezpieczeniu jako rolnik lub domownik i zaprzestała 

prowadzenia działalności rolniczej lub pracy w gospodarstwie rolnym w związku z 

nabyciem prawa do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego 

na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych albo zasiłku dla opiekuna na 

podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów przez okres 

pobierania tego świadczenia albo zasiłku – do uzyskania 25–letniego okresu 

ubezpieczenia emerytalno–rentowego, o którym mowa w art. 19 ust. 1 pkt 2.”; 

  

4) „Art. 16 ust. 3 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników otrzymuje brzmienie: 

Przepisów ust. 1 oraz ust. 2 pkt 1, 2 i 4 nie stosuje się do osoby, która podlega 

innemu ubezpieczeniu społecznemu lub ma ustalone prawo do emerytury lub renty, 

lub ma ustalone prawo do świadczeń z ubezpieczeń społecznych.” 

 

5) w art. 39a dodaje się ust. 5 w brzmieniu: 

„5.  Kasa niezwłocznie przekazuje właściwemu wójtowi odpis decyzji stwierdzającej 

podleganie ubezpieczeniu emerytalno–rentowemu  przez osobę, o której mowa w art. 

16 ust. 2 pkt 4, lub ustanie ubezpieczenia takiej osoby.”. 

 

Art. 2.  W ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. 

U. z 2015 r. poz. 121) w art. 6 ust. 2b otrzymuje brzmienie:   



 „2b. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta nie opłaca składki na ubezpieczenie 

emerytalne i rentowe za osobę pobierającą świadczenie pielęgnacyjne, specjalny 

zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna, jeżeli podlega ona obowiązkowi 

ubezpieczenia  społecznego z innego tytułu na podstawie ustawy lub na podstawie 

odrębnych przepisów lub jest ubezpieczona na podstawie art. 16 ust. 2 pkt 4 ustawy 

z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2013 r. 

poz. 1403, z późn. zm.2))”. 

 

Art. 3. 1. Osoba, która przed dniem wejścia w życie ustawy, nabyła prawo do świadczenia 

pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego na podstawie przepisów o 

świadczeniach rodzinnych albo do zasiłku dla opiekuna na podstawie przepisów o 

ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, i podlega z tego tytułu 

ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym na podstawie ustawy zmienianej w art. 2, 

może złożyć wniosek o odstąpieniu od tych ubezpieczeń i objęcie jej 

ubezpieczeniem emerytalno–rentowym na podstawie art. 16 ust. 2 pkt 4 ustawy 

zmienianej w art. 1.  

 2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, osoba zainteresowana składa wójtowi, 

burmistrzowi lub prezydentowi miasta, który wypłaca świadczenie pielęgnacyjne, 

specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna w terminie 6 miesięcy od 

dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. 

 3.  Kopię wniosku, o którym mowa w ust. 1, wójt, burmistrz lub prezydent miasta,  

wypłacający zainteresowanemu świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek 

opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna, przekazuje do Kasy Rolniczego 

Ubezpieczenia Społecznego wraz z informacją o dniu wyrejestrowania  

zainteresowanego z ubezpieczeń społecznych na podstawie ustawy zmienianej w art. 

2. 

   

Art. 4. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 października 2015 r.  

   

 

                                                 
2)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 1623 i 1650 oraz z 
2014 r. poz. 684, 1682 i 1831. 



UZASADNIENIE  

 

Świadczenia dla opiekunów osób niepełnosprawnych przyznawane na podstawie 

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

ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2014 

r. poz. 567), tj. świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla 

opiekunów przysługują osobom, które rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, 

aby sprawować opiekę nad niepełnosprawnym członkiem rodziny, o ile spełniają pozostałe 

warunki ustawowe, np. dotyczące kryterium dochodowego lub obowiązku alimentacyjnego. 

Podstawowym warunkiem jest jednak brak aktywności zawodowej spowodowany 

koniecznością sprawowania opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny. W związku z 

tym, rolnicy (ich małżonkowie) i domownicy ubiegający się o powyższe świadczenia, 

zobowiązani są do złożenia oświadczenia (pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie 

fałszywych zeznań) o zaprzestaniu prowadzenia gospodarstwa rolnego lub wykonywania pracy 

w gospodarstwie rolnym. Jest to konsekwencją uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego z 

dnia 11 grudnia 2012 r. (sygn. akt. I OPS 5/12), w której NSA stwierdził, że świadczenia 

pielęgnacyjnego nie może otrzymywać rolnik prowadzący gospodarstwo rolne, gdyż jest w 

takim przypadku osobą aktywną zawodowo. 

 

 Rolnicy i domownicy ubezpieczeni w KRUS po złożeniu takiego oświadczenia tracą 

status  do ubezpieczenia społecznego rolników, ponieważ zgodnie z przepisami ustawy z dnia 

20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2013 r., poz. 1403, z 

późn. zm.):  

– za rolnika uznaje się pełnoletnią osobę fizyczną, zamieszkującą i prowadzącą na terytorium 

RP, osobiście i na własny rachunek, działalność rolniczą w pozostającym w jej posiadaniu 

gospodarstwie rolnym,  

– za domownika uznaje się osobę bliską rolnikowi, która ukończyła 16 lat, pozostaje z 

rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym lub zamieszkuje na terenie jego 

gospodarstwa rolnego albo w bliskim sąsiedztwie, stale pracuje w tym gospodarstwie i nie 

jest związana z rolnikiem stosunkiem pracy. 

 Tak więc rolników (ich małżonków) i domowników, zaprzestających prowadzenia 

gospodarstwa rolnego lub pracy w gospodarstwie rolnym w związku z koniecznością 

sprawowania osobistej opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny i nabyciem prawa do 

świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna, 



KRUS wyłącza z ubezpieczenia społecznego rolników. Organ wypłacający to świadczenie 

(wójt, burmistrz  lub prezydent miasta), zgłasza takie osoby do ubezpieczenia społecznego i 

ubezpieczenia zdrowotnego w ZUS i opłaca za nich składki ubezpieczeniowe. Świadczenia i 

składki finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa.   

 Składkę na ubezpieczenie społeczne (emerytalne i rentowe) wójt ( burmistrz lub 

prezydent miasta) opłaca za okres nie dłuższy niż niezbędny do uzyskania 25. letniego stażu 

ubezpieczeniowego, który uprawnia do nabycia prawa do emerytury z ZUS (z Funduszu 

Ubezpieczeń Społecznych) w minimalnej gwarantowanej przez państwo wysokości.  

 Za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy albo 

zasiłek dla opiekuna, w stosunku do których wójt (burmistrz lub prezydent miasta) nie ma 

obowiązku opłacania składek  na ubezpieczenie społeczne, do ZUS opłaca jedynie składkę 

zdrowotną.  

 W związku z powyższym osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny 

zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna, które wcześniej miały status rolnika lub 

domownika ubezpieczonego w KRUS, zostaną ubezpieczone w ZUS. Zapewnia to im w 

przyszłości zabezpieczenie emerytalne na starość.  

 Jednakże niektóre osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek 

opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna, które wcześniej miały status rolnika lub domownika 

podlegającego ubezpieczeniu społecznemu rolników chciałyby dalej kontynuować 

ubezpieczenie w KRUS, aby  w przyszłości otrzymywać emeryturę z KRUS, a nie z ZUS.   

Projekt ustawy zmierza do umożliwienia takim osobom dokonanie wyboru 

ubezpieczenia w okresie pobierania świadczeń – w ZUS lub w KRUS (na wniosek na 

podstawie nowo dodanego w art. 16 w ust. 2 pkt 4). Będzie to oznaczać, że jeżeli uprawniony 

do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna 

wybierze ubezpieczenie w KRUS to wójt (burmistrz lub prezydent miasta) wypłacający to 

świadczenie lub zasiłek, składki na ubezpieczenie emerytalno–rentowe za tę osobę będzie 

opłacał do KRUS. Składki wójt opłacać będzie w kwocie równej 10% najniższej emerytury  

(jest to składka podstawowa w systemie ubezpieczenia społecznego rolników). Będzie to więc 

obciążenie niższe, niż obciążenie z tytułu składek ubezpieczeniowych do ZUS za osoby 

pobierające świadczenia opiekuńcze.  

Jednocześnie  w projekcie  proponuje się umożliwić rezygnację z ubezpieczenia w 

ZUS i powrót do ubezpieczenia w KRUS osobom pobierającym już świadczenia 

pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze lub zasiłki dla opiekuna. Na złożenie stosownego 

wniosku w tej sprawie projekt przewiduje 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.    



 O objęciu ubezpieczeniem społecznym rolników na wniosek osoby otrzymującej 

świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna oraz o 

ustaniu tego ubezpieczenia, wójt (burmistrz lub prezydent miasta), który wypłaca to 

świadczenie, będzie informowany na bieżąco przez KRUS (art. 39a ust. 5). W projekcie 

nakłada się na KRUS obowiązek przekazywania właściwemu wójtowi (burmistrzowi lub 

prezydentowi miasta) kopii decyzji o objęciu ubezpieczeniem społecznym rolników oraz o 

ustaniu tego ubezpieczenia w stosunku do osób, którym wypłaca ww. zasiłki lub świadczenia.  

Regulacja ta w powiązaniu z przepisami ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie 

ubezpieczeń społecznych (art. 6 ust. 2b) wyklucza możliwość zaistnienia podwójnego 

opłacania składek (do KRUS i do ZUS). 

 Proponuje się wejście w życie projektowanej ustawy od dnia 1 października 2015 r., 

aby umożliwić organowi emerytalno–rentowemu przygotowanie się do realizacji przepisów 

projektowanej ustawy. 

 Regulacja nie jest objęta prawem Unii Europejskiej.  
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Pan 
Radosław Sikorski 
Marszałek Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej 

Opinia prawna 
w sprawie zgodności z prawem Unii Europejskiej poselskiego projektu 
ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz ustawy 
o systemie ubezpieczeń społecznych (przedstawiciel wnioskodawców: poseł 
Henryk Smolarz) 

Na podstawie art. 34 ust. 9 uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 
1992 roku- Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (Monitor Polski z 2012 r. poz. 32, 
ze zmianami) sporządza się następującą opinię: 

l. Przedmiot projektu ustawy 
Projekt przewiduje zmianę artykułów 3, 4, 16 i 39a ustawy z dnia 20 

grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2013 r. poz. 1403, 
ze zmianami) oraz artykułu 6 ustawy z dnia 13 października 1998 ·r. 
o ·systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 121). Proponowana 
regulacja zakłada rozszerzenie kręgu osób, które obejmuje się na wniosek 
ubezpieczeniem emerytalno-rentowym realizowanym przez Kasę Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego (zwanego dalej: ubezpieczeniem w KRUS). 
Ubezpieczeniem tym byłyby objęte także osoby, które podlegały ubezpieczeniu 
jako rolnicy lub domownicy i zaprzestały prowadzenia działalności rolniczej lub 
pracy w gospodarstwie rolnym w związku z nabyciem prawa do świadczenia 
pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego albo zasiłku dla opiekuna 
przez okres pobierania tego świadczenia albo zasiłku. Osoby te byłyby objęte 
ubezpieczeniem w KRUS do uzyskania 25-letniego okresu ubezpieczenia 
emerytalno-rentowego. Składki na ubezpieczenie za te osoby opłacałby wójt. 
Projekt zawiera przepisy regulujące tryb i termin, w których osoby te obejmuje 
się ubezpieczeniem w KRUS. 

Projekt zawiera przepisy przejściowe. Proponowana ustawa ma wejść 
w życie z dniem l października 2015 r. 



2. Stan prawa Unii Europejskiej w materii objętej projektem ustawy 
Kwestie stanowiące przedmiot projektu ustawy nie są regulowane 

prawem Unii Europejskiej. 

3. Analiza przepisów projektu pod kątem ustalonego stanu prawa 
Unii Europejskiej 

Prawo Unii Europejskiej nie reguluje kwestii zawartych w przepisach 
opiniowanego projektu. 

4. Konkluzja 
Przedmiot projektu ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym 

rolników oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych nie jest objęty prawem 
Unii Europejskiej. 

Szef Kancelarii Sejmu 

qe~u~ 
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Pan 
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Marszałek Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej 

Opinia prawna 
w sprawie stwierdzenia - w trybie art. 95a ust. 3 regulaminu Sejmu -
czy poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym 
rolników oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (przedstawiciel 
wnioskodawców: poseł Henryk Smolarz) jest projektem ustawy wykonującej 
prawo Unii Europejskiej -

Projekt przewiduje zmianę artykułów 3, 4, 16 i 39a ustawy z dnia 20 
grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2013 r. poz. 1403, 
ze zmianami) oraz artykułu 6 ustawy z dnia 13 października 1998 r. 
o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 121). Proponowana 
regulacja zakłada rozszerzenie kręgu osób, które obejmuje się na wniosek 
ubezpieczeniem emerytalno-rentowym realizowanym przez Kasę Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego (zwanego dalej: ubezpieczeniem w KRUS). 
Ubezpieczeniem tym byłyby objęte także osoby, które podlegały ubezpieczeniu 
jako rolnicy lub domownicy i zaprzestały prowadzenia działalności rolniczej lub 
pracy w gospodarstwie rolnym w związku z nabyciem prawa do świadczenia 
pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego albo zasiłku dla opiekuna 
przez okres pobierania tego świadczenia albo zasiłku. Osoby te byłyby objęte 
ubezpieczeniem w KRUS do uzyskania 25-letniego okresu ubezpieczenia 
emerytalno-rentowego. Składki na ubezpieczenie za te osoby opłacałby wójt. 
Projekt zawiera przepisy regulujące tryb i termin, w których osoby te obejmuje 
się ubezpieczeniem w KRUS. 

Przedmiot projektu nie jest objęty prawem Unii Europejskiej. 
Projekt nie zawiera przepisów mających na celu wykonanie prawa UE. 
Projekt ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników 

oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych nie jest projektem ustawy 
wykonującej prawo Unii Europejskiej. 

Szef Kancelarii Sejmu 

Q~~ 



Poseł na Sejm 

Henryk Smolarz 

SEKRETAJiltiAT 
MARSZAŁKA SEJMU 

WPlYNElO , 

1-1. 06. 1015 

Nr~~-..n..-:-,Q ~ '~ 
l'łwbł.~ ••• ~ ""'· 

Warszawa, dnia 28 maja 2015 r. 

Pan 

Radosław Sikorski 

Marszałek Sejmu 

Rzeczypospolitej Polskiej 

Jako przedstawiciel wnioskodawców w odpowiedzi na pismo Pana Marszałka GMS

WP - 00-90/15 w sprawie uzupełnienia uzasadnienia projektu ustawy o zmianie ustawy o 

ubezpieczeniu społecznym rolników oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych w 

imieniu wnioskodawców proszę o dodanie do uzasadnienia projektu ustawy sformułowania o 

następującej treści: 

Skutki fmansowe wykonania ustawy 

Grupa osób zyskująca świadczenia na podstawie proponowanej nowelizacji jest nieliczna. 

Przeniesienie z ZUS do KRUS składek opłacanych już za te osoby przez wójtów, 

burmistrzów, prezydentów nie wpłynie na wielkość wydatków publicznych. 

Z poważaniem 



PREZES 
ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH 

991100/0230-57/2015/MC 
UNP-2015-52199 

SEKRETARIAT Z.-CY SZEFA KS 

L dz ............................................................ . 

Data wprywu ..... A2 ....... C.G.r .. ł..Q..~ 

Warszawa, dnia JA czerwca 2015 r. 

Pan 
Adam Podgórski 
Zastępca Szefa 
Kancelarii Sejmu 

() L. 
J 2o-M O U '4 tJ (}. .. i.A} ~ j 

Uprzejmie informuję, że do przekazanego przy piśmie z dnia 22 maja 2015 r., znak: 

GMS-WP-173-117115, poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu 

społecznym rolników oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, z punktu widzenia 

wykonawcy, zgłaszam następującą uwagę do art. l projektu. 

Zgodnie z proponowanym brzmieniem art. 3 ust. 2a i 6 ustawy o ubezpieczeniu 

społecznym rolników, osoba która nabyła prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, 

specjalnego zasiłku opiekuńczego czy zasiłku dla opiekuna, zostanie objęta na wniosek 

ubezpieczeniem społecznym rolników od dnia wskazanego we wniosku, nie wcześniej jednak 

niż od dnia, w którym wniosek został złożony. Jeżeli wniosek zostanie złożony w terminie 

30 dni od dnia wydania decyzji, wówczas objęcie tym ubezpieczeniem nastąpi od dnia 

przyznania prawa do tego świadczenia lub zasiłku. Ponadto projektowany art. 3 ust. 7 ustawy 

o ubezpieczeniu społecznym rolników przewiduje możliwość przywrócenia tego terminu, 

jeżeli zainteresowany udowodni, że jego uchybienie nastąpiło wskutek zdarzeń losowych. 

Na tle tego przepisu powstaje wątpliwość, czy w przypadku złożenia wniosku po upływie 

30 dni od dnia wydania decyzji, osoba ta będzie podlegała ubezpieczeniom społecznym 

w ZUS w okresie od dnia ustalenia prawa do świadczenia czy zasiłku do dnia 

poprzedzającego objęcie ubezpieczeniem społecznym rolników. Ustawa o systemie 

ubezpieczeń społecznych w art. 6 ust. 2a wskazuje bowiem, że osoby te podlegają 

obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym. Obowiązek ten jest ustalany od dnia przyznania 

prawa do świadczenia lub zasiłku. Z uzasadnienia projektu ustawy wynika jednakże, że osoba 

ta będzie podlegała tylko ubezpieczeniu społecznemu w KRUS pod warunkiem, że w tym 



okresie będzie podlegała obowiązkowo ubezpieczeniu społecznemu rolników, wówczas nie 

podlegałby ubezpieczeniom społecznym w ZUS. 

Dodatkowo wskazuję, że projekt nie przewiduje zmian w przepisach ustawy z dnia 

27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej fmansowanych ze środków 

publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581) co sugeruje, że składka na ubezpieczenie zdrowotne 

za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy czy zasiłek dla 

opiekuna nadal będzie opłacana na dotychczasowych zasadach do ZUS (art. 66 ust. l pkt 28-

28b, art. 73 pkt 10-lOa, art. 81 ust. 8 pkt 9, 9b, 9c, art. 87 ust. 4 pkt 1). W związku 

z powyższym po wprowadzeniu projektowanej zmiany, osoby te byłyby odrębnie zgłaszane 

do ubezpieczenia społecznego i do ubezpieczenia zdrowotnego, w dwóch różnych. 

instytucjach ubezpieczeniowych. W tej sytuacji odrębnie i od różnych podstaw wymiaru 

byłyby również rozliczane i opłacane należne składki. 

J \ l 
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• RZECZPOSPOLITA POLSKA 

PROKURATOR GENERALNY 

PG VII G 025/171/15 

SEKRETARIAT Z-CY SZEFA KS 

L. dz . ........................................................... . 

Data wpływu ....... M. .. : ... QG., .... ~.lft . 

Warszawa, dnia ,.//.~. 

Pan 

Adam Podgórski 

Zastępca Szefa 

Kancelarii Sejmu 

2015 r. 

W nawiązaniu do pisma z dnia 22 maja 2015 r., GMS-WP-173-117/15, 

dotyczącego poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu 

społecznym rolników oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, przekazanego 

Prokuratorowi Generalnemu do wyrażenia opinii w trybie art. 3 ust. l pkt 9 ustawy 

z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (Dz. U. z 2011 r. Nr 270, poz. 1599, 

z późn. zm.), uprzejmie informuję, że do przedstawionego projektu, którego ramami 

objęta jest problematyka leżąca poza obszarem działania prokuratury i zakresem 

kompetencji merytorycznych Prokuratora Generalnego, uwag nie zgłaszam. 

Andrzej S eremet · 



PIERWSZV PREZES 
SĄDU NAJWYŻSZEGO 

RZECZVPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

BSA 111.021-232115 

SEKRETARIAT Z-CY SZEFA KS 

L dz ............................................................ . 

~ata wpływu .... .A.:.f..: ... 0."..: .. c#.?. .. ~ ... . 

Szanowny Panie Ministrze, 

Warszawa, dnia 16 czerwca 2015 r. 

Pan 
Adam PODGÓRSKI 
Zastępca Szefa 
Kancelarii Sejmu 

W odpowiedzi na pismo z dnia 22 maja 2015 r., GMS-WP-173-117/15 

uprzejmie informuję, że Sąd Najwyższy nie zgłasza uwag do poselskiego projek

tu ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz 

ustawy o systemie ubeezpieczeń społecznych. 

Z poważaniem 



• 
KRAJOWA RADA IZB ROLNIC%YCH 
00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30, tel. (22) 623-21-65, 623-23-01; fax (22) 623-11-55 
e-mail: sekretariat@krir.pl www.krir.pl 

KRIR/MR/W / ~19 /2015 Warszawa, Z? .06.2015 r. 

~.:;vnt::TARIAT Z-CY SZEFA KS 
Pan 
Adam Podgórski 
Zastępca Szefa Kancelarii Sejmu 

L. ''·~' ........................................................... . 

·Data wpływu .... clk .• W~~J~i. 

Szanowny Panie Ministrze, 

W odpowiedzi na pismo znak GMS-WP-173-117 /15 z dnia 22 maja 

2015 roku uprzejmie informuję, że samorząd rolniczy nie zgłasza uwag do 

poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym 

rolników oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. 

Zawarte w przedstawionym projekcie rozwiązania legislacyjne są 

korzystne dla rolników, umożliwią pozostanie w systemie KRUS rolnikom 

i osobom z ich rodzin, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej. 

Zapewni to ciągłość ubezpieczeniową i pozwoli na uzyskanie emerytury 

z KRUS. 

l 'i 1 /'\" ...,,..<~, 
l ,\. "' ,J, 
~ 

t~~~~~-~-

Pozostaję z poważaniem 



PRZEWODNICZĄCY 
Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników 

OOOO-RR.0003. 7.2015 

SEKRETARIAT Z-CY SZEFA KS 

L. dz; ........................................................... . 

Data wpływu .... ~S.~. ... Q~.l . .J.Q..~ 

Al. Niepodległości 190, 00-608 Warszawa, 
tel. 0-22 592 64 13; fax: 0-22 592 66 71 

www.krus.gov.pl; e-mail: radarolnikow@krus.gov.pl 

Warszawa, dnia 25.06.2015 r. 

Szanowny Pan 

Adam Podgórski 

Zastępca Szefa Kancelarii Sejmu 

W odpowiedzi na pismo GMS-WP-173-117/15 z dnia 22 maja 2015 r., Rada Ubezpieczenia 

Społecznego Rolników pozytywnie opiniuje poselski projekt ustawy o zmianie ustawy 

o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. 

dr nauk med. Andrzej Kosiniak-Kamysz 
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