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Szanowny Panie Ministrze, 

Do druku nr 850 

Warszawa, dnia ~8 września 2016 r. 

Pan 
Adam Podgórski 

Zastępca Szefa 

Kancelarii Sejmu 

W odpowiedzi na pismo z dnia 13 września 2016 r., GMS-WP-173-247/16 

uprzejmie informuję, że Sąd Najwyższy na podstawie art. 1 pkt 3 ustawy o 

Sądzie Najwyższym z dnia 23 listopada 2002 r. (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1254) nie uznaje 

za celowe opiniowania poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu 

społeanym rolników. 

Z wyrazami szacunku 

Sąd Najwyższy, Plac Krasińskich 2/4/6, 00-951 Warszawa, tel. 22 530 82 03, faks 22 530 91 00, e-mail: ppsek@sn.pl, www.sn.pl 
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Pan 
Adam Podgórski 

SEKRETARIAT Z-CY SZEFA KS 

L dz ............................................................ . Zastępca Szefa Kancelarii Sejmu 

Data wpływu ........ J.G. .... OS.· .. ·l016""""'""""": 

Szanowny Panie Ministrze, 

W nawiązaniu do pisma znak GMS-WP-173-247 /16 z dnia 13 września 2016 r. 
przedstawiam poniżej uwagi samorządu rolniczego do poselskiego projektu ustawy 
o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników (przedstawiciel 
wnioskodawców poseł Robert Telus). 

Proponowana zmiana w art. Sb ust 1. umożliwiająca pozostanie w systemie 
ubezpieczenia KRUS rolnikom i domownikom, którzy osiągają dodatkowe przychody, do 
wysokości minimalnego wynagrodzenia, jest zmianą korzystną dla rolników, wielokrotnie 
postulowaną przez samorząd rolniczy. Podwyższenie dopuszczalnej kwoty osiąganych 
dochodów z tytułu pracy w radach nadzorczych i umów zleceń do wysokości 

minimalnego wynagrodzenia umożliwi rolnikom i domownikom prowadzenie aktywności 
społecznej, a także podejmowanie dodatkowej pracy zarobkowej, co jest bardzo ważne w 
obecnej trudnej sytuacji w rolnictwie. 

Odnośnie zmiany w art. 60 ustawy, samorząd rolniczy wyraża obawy, czy 
wprowadzenie systemu obsadzania stanowisk kierowniczych na wszystkich szczeblach 
KRUS, aż do placówek terenowych na podstawie powołania, nie spowoduje obniżenia 
jakości usług świadczonych przez KRUS. W placówkach terenowych, czyli bezpośrednio z 
rolnikiem, winni pracować ludzie z odpowiednim doświadczeniem i stażem pracy w 
danej instytucji, aby utrzymać sprawność działania urzędu oraz niezachwianą i 
kompetentną obsługę rolników. 

Pozostaję z poważaniem 

PREZES 
j Rad z olniczych 

tor Szmulewi 
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SEKRETARIAT Z-CY SZEFA KS 

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

Data wpływu ....... Jl ... QS, 2016 , ... ,, ................ . 

Warszawa, dnia 29.09.2016 r. 

Szanowny Pan 

Adam Podgórski 

Zastępca Szefa Kancelarii Sejmu 

W odpowiedzi na pismo GMS - WP - 173 - 24 7/16 z dnia 13 września 2016 r. informuję, 

że Rada Ubezpieczenia Społecznego Rolników pozytywnie opiniuje poselski projekt ustawy 

o zmianie ustawy o ubezpieczaniu społecznym rolników, wnioskując jednocześnie 

o uwzględnienie załączonych uwag. 

Z poważaniem 

~\L-~ 
dr nauk med. Andrzei Kosiniak-Kamysz 



Uwagi Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników z dnia 29 września 2016 r. 

do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników 

Rada Ubezpieczenia Społecznego Rolników wnioskuje o nadanie następującego brzmienia 
art. Sb ust. l projektowanej regulacji: " 

" l. Rolnik lub domownik, który podlegając ubezpieczeniu w pełnym zakresie z mocy 

ustawy, został objęty innym ubezpieczeniem społecznym z tytułu wykonywania umowy, 
o której mowa w art. 6 ust. l pkt 4 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie 
ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z d 2015 r. poz. 121, z późn. zm.), lub powołania do rady 
nadzorczej, podlega nadal temu ubezpieczeniu w okresie wykonywania umowy, o której 
mowa w art. 6 ust. l pkt 4 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń 
społecznych, lub pełnienia funkcji w radzie nadzorczej, pomimo objęcia go z tego tytułu 

innym ubezpieczeniem społecznym na podstawie odrębnych przepisów." 

Takie rozwiązanie prawne pozwala na podjęcie dodatkowej działalności przez rolników 
i domowników, dla których podstawową formą aktywności zawodowej jest działalność 
rolnicza, a także zwiększenie aktywności zawodowej społeczności wiejskiej (np.: świadczenie 
usług maszynami rolniczymi), czy pełnienie funkcji w radach nadzorczych grup producentów 
rolnych. 

Podleganie ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy jest również konieczne 
do korzystania z wielu działań PROW. 


