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Projekt

A U T O P O P R A W K A

W projekcie ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych

innych ustaw, wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 1:

a) pkt 54 otrzymuje brzmienie:
„54) w art. 59 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Prezesa Kasy powołuje Prezes Rady Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw
zabezpieczenia społecznego, złożony po zasięgnięciu opinii Rady Rolników. Prezesa Kasy
odwołuje Prezes Rady Ministrów.”,

b) pkt 56 otrzymuje brzmienie:
„56) w art. 61 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, w drodze zarządzenia, nadaje
Kasie statut, określając w nim wewnętrzną organizację Kasy.”,

c) w pkt 58 lit. b otrzymuje brzmienie:
„b) dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze
rozporządzenia, warunki i tryb kierowania na rehabilitację leczniczą oraz udzielania zamówień
na świadczenia i usługi rehabilitacyjne, w tym:
1) wskazania do rehabilitacji leczniczej oraz ocenę jej potrzeby,
2) trwałość i okresowość całkowitej niezdolności do pracy oraz przyczynę jej powstania,
3) wiek ubiegającego się o rehabilitację leczniczą,
4) warunki i tryb kwalifikacji wniosku o rehabilitację,
5) sposób zwrotu kosztów przejazdu,
6) warunki i tryb przeprowadzania konkursu oraz zawierania umów o świadczenia i usługi

rehabilitacyjne z podmiotami nie będącymi jednostkami organizacyjnymi Kasy
─ mając na uwadze potrzebę rehabilitacji leczniczej osób kierowanych i stan finansów
funduszu prewencji i rehabilitacji.”,

d) w pkt 59 lit. b otrzymuje brzmienie:
„b) po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu:

„5a. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, w drodze rozporządzenia, określi
wysokość wynagrodzenia dla członków Rady Rolników, uwzględniając funkcję pełnioną w
Radzie Rolników i wydatki poniesione w związku z ich udziałem w pracach Rady, mając na
uwadze stan finansów funduszu składkowego.”,

e) pkt 64 otrzymuje brzmienie:
„64) art. 76a otrzymuje brzmienie:
„Art. 76a.
1. Nadzór nad funduszem składkowym pełni Rada Nadzorcza Funduszu Składkowego.
2. W skład Rady Nadzorczej Funduszu Składkowego wchodzi 3 przedstawicieli Rady Rolników i 2

przedstawicieli wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego
oraz po 1 przedstawicielu wyznaczonym przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych
i ministra właściwego do spraw rozwoju wsi.

3. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, po zasięgnięciu opinii Rady Rolników,
nadaje, w drodze zarządzenia, statut funduszowi składkowemu.”,

f) pkt 70 otrzymuje brzmienie:
„70) art. 83 otrzymuje brzmienie:

„Art. 83. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego w porozumieniu z ministrem
właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, sposób
prowadzenia gospodarki finansowej Kasy, w tym tryb sporządzania planu rzeczowo-
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finansowego Kasy i  dokonywania w nim zmian, tryb tworzenia państwowych
funduszy celowych i funduszu składkowego, będącego w dyspozycji Prezesa Kasy,
oraz gromadzenia i  wydatkowania środków z tych funduszy, mając na względzie
zapewnienie prawidłowego przepływu tych środków.”,

g) pkt 71 otrzymuje brzmienie:
„71) użyte w art. 2 ust. 2, w art. 8 ust. 5, w art. 11 ust. 2, w art. 13 ust. 3, w art. 14 ust. 3, w art. 15 ust.

2, w art. 45 ust. 5, w art. 47 ust. 3, w art. 58 ust. 5, w art. 59 ust. 2, w art. 63 ust. 2, w art. 67 ust. 3
i 5, w art. 68 ust. 2 i 5 w różnych przypadkach wyrazy „Minister Rolnictwa i Gospodarki
Żywnościowej” zastępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach wyrazami „minister
właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego.”;

2) po art. 2 dodaje się art. 2a w brzmieniu:
„Art. 2a. W ustawie z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 1999 r. Nr 82,

poz. 928, z późn. zm.1)):
1) w art. 23:
a) w ust. 1 uchyla się pkt 5,
b) uchyla się ust. 2,
c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi sprawuje nadzór nad działalnością
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.”;

2) w art. 31:
a) w ust. 1 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

„1a) ubezpieczenia społecznego rolników,”,
b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego sprawuje nadzór nad Prezesem Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz Prezesem Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób
Represjonowanych.”.

                                                          
1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 489, Nr 48,

poz. 550, Nr 62, poz. 718, Nr 70, poz. 816, Nr 73, poz. 852, Nr 109, poz. 1158 i Nr 122, poz. 1314 i 1321,
z 2001 r. Nr 3, poz. 18, Nr 5, poz. 43 i 44, Nr 42, poz. 475, Nr 63, poz. 634, Nr 73, poz. 761,  Nr 76, poz.
811, Nr 87, poz. 954, Nr 102, poz. 1116, Nr 113, poz. 1207, Nr 115, poz. 1229, Nr 123, poz. 1353, Nr 125,
poz. 1371, Nr 126, poz. 1382, Nr 129, poz. 1441, Nr 130, poz. 1450 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 25,
poz. 253, Nr 41, poz. 365, Nr 71, poz. 655, Nr 74, poz. 676, Nr 89, poz. 804, Nr 93, poz. 820, Nr 130,
poz.1112 i Nr 135, poz.1145 oraz z 2003 r. Nr 52, poz.450, Nr 64, poz. 592, Nr 65, poz. 595 i Nr 84, poz.
774.
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U Z A S A D N I E N I E

W rządowej autopoprawce do projektu ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz
niektórych innych ustaw proponuje się przeniesienie nadzoru nad działalnością Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego z zakresu kompetencji ministra właściwego do spraw rozwoju wsi do zakresu kompetencji ministra
właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego.
Proponowana zmiana spowoduje, że problematyka ubezpieczenia społecznego będzie nadzorowana przez
jednego ministra. Powinno to sprzyjać realizacji propozycji zawartych w projekcie ustawy o zmianie ustawy o
ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych innych ustaw, przekazanym do Sejmu, dotyczących
uszczelnienia systemu i poprawy efektywności wykorzystania środków budżetowych oraz Funduszu
Składkowego. Zmiana podporządkowania nie spowoduje likwidacji Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego. Będą współistnieć obok siebie dwa systemy ubezpieczeń społecznych – rolniczy i powszechny.
Zmiana ta powinna spowodować przyspieszenie prac nad zasadniczą reformą ubezpieczenia społecznego
rolników.
Proponowane w autopoprawce zmiany nie pociągają za sobą skutków finansowych dla budżetu państwa.
Projekt nie wymaga konsultacji społecznych.


