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rolników

I.Wprowadzenie

Obecnie obowi¹zuj¹ca ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpie-
czeniu spo³ecznym rolników1 jest, po ustawach z 1977 roku i 1982 roku,
trzeci¹ z kolei prób¹ kompleksowego rozwi¹zania kwestii ubezpieczeñ
spo³ecznych rolników indywidualnych i cz³onków ich rodzin. Spo�ród
generalnych, ustrojowych rozwi¹zañ, które wnios³a ta ustawa, mo¿na
wskazaæ:
1) rozdzielenie ubezpieczenia wypadkowego, chorobowego i macie-

rzyñskiego od ubezpieczenia emerytalno-rentowego wraz z odmiennymi
zasadami ich finansowania,
2) stworzenie mo¿liwo�ci dobrowolnego ubezpieczenia (na wniosek),
3) dwuczê�ciow¹ konstrukcjê emerytury i renty inwalidzkiej rolniczej

(czê�æ sk³adkowa i uzupe³niaj¹ca).
Ustaw¹ z dnia z dnia 2 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o ubez-

pieczeniu spo³ecznym rolników oraz o zmianie niektórych innych ustaw2,
która wesz³a w ¿ycie z dniem 2 maja 2004 r., dokonano szeregu zmian
i uzupe³nieñ, podyktowanych, wed³ug uzasadnienia projektodawcy, miê-
dzy innymi potrzeb¹ zracjonalizowania zasad podlegania ubezpieczeniu3.

1 Tekst jedn.: Dz.U. z 1998 r. Nr 7, poz. 25 ze zm., zwana dalej ustaw¹ u.s.r.
2 Dz.U. Nr 91, poz. 873, zwana dalej ustaw¹ nowelizuj¹c¹.
3 Uzasadnienie rz¹dowego projektu ustawy nowelizuj¹cej, druk sejmowy nr 1489, data

wp³ywu: 26 marca 2003 r., s. 48.
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Jednym z celów nowelizacji by³o, z jednej strony, rozszerzenie krêgu
osób podlegaj¹cych ubezpieczeniu spo³ecznemu rolników poprzez objêcie
nim obywateli pañstw cz³onkowskich Unii Europejskiej, w braku odmien-
nych postanowieñ przepisów wspólnotowych dotycz¹cych stosowania
systemówzabezpieczenia spo³ecznego4.Dostosowanow ten sposób prawo
polskie do prawa wspólnotowego w zakresie koordynacji systemów
zabezpieczenia spo³ecznego, zgodnie z zasadami okre�lonymi w Rozpo-
rz¹dzeniu Rady Nr 1408/71/EWG z dnia 14 czerwca 1971 r. o stosowaniu
systemów zabezpieczenia spo³ecznego do pracowników, osób pracuj¹-
cych na w³asny rachunek, cz³onków ich rodzin zmieniaj¹cych miejsce
pobytu w granicach Wspólnoty (Dz. Urz. WE Nr L 149, 05.07.71) oraz
uzupe³niaj¹cym jeRozporz¹dzeniuRadyNr 574/72/EWGz dnia 21marca
1972 r. o ustaleniu sposobów stosowania Rozporz¹dzenia Nr 1408/71/
EWG, dotycz¹cego stosowania systemów zabezpieczenia spo³ecznego do
pracowników, osób pracuj¹cych na w³asny rachunek oraz cz³onków ich
rodzin zmieniaj¹cych miejsce pobytu w granicach Wspólnoty (Dz. Urz.
WENr L74, 27.03.72), z drugiej za� strony, wprowadzono istotne zmiany
w art. 5a ustawy u.s.r., ograniczaj¹c dostêp do ubezpieczenia rolniczego
dla osób prowadz¹cych dzia³alno�æ pozarolnicz¹.

II. Osoby objête ubezpieczeniem spo³ecznymrolników

1. Uwagi ogólne

Systemem ubezpieczenia spo³ecznego rolników objêto, zgodnie ze
znowelizowanym brzmieniem art. 1 ust. l ustawy u.s.r., rolników i pra-
cuj¹cych z nimi domowników, którzy:
1) posiadaj¹ obywatelstwo polskie,
2) przebywaj¹ na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie

wizy b¹d� karty pobytu, wydanej w zwi¹zku z uzyskaniem zezwolenia
na zamieszkanie na czas oznaczony albo zezwolenia na osiedlenie siê na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub
3) s¹ obywatelami pañstw cz³onkowskichUnii Europejskiej, przy czym

osoby nale¿¹ce do ostatniej z wymienionych kategorii (obywatele pañstw
cz³onkowskich UE) s¹ objête ubezpieczeniem, je¿eli przepisy Unii Euro-

4 Tam¿e, s. 62-63.
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pejskiej dotycz¹ce stosowania systemów zabezpieczenia spo³ecznego nie
stanowi¹ inaczej (art. 1 ust. 1a ustawy u.s.r.).
Przed nowelizacj¹, tj. do dnia 2 maja 2004 r., ubezpieczeniem spo-

³ecznym rolników objêci byli jedynie obywatele polscy, ale w zwi¹zku
z akcesj¹ do UE i potrzeb¹ koordynacji stosownych przepisów prawa
polskiego z acquis communautaire, zakres podmiotowy ustawy o ubez-
pieczeniu spo³ecznym rolnikówzosta³ rozszerzony. Jest on obecnie zgodny
z zasad¹ niedyskryminacji, sformu³owan¹ w art. 3 ust. 1 powo³anego
wy¿ejRozporz¹dzeniaRadyNr 1408/71/EWG.Ponadto zauwa¿yæ nale¿y,
¿e ubezpieczeniem spo³ecznym rolników objêto równie¿ rolników bêd¹-
cych cudzoziemcami5 spoza obszaru UE, osoby, które b¹d� maj¹ oby-
watelstwo pañstw niebêd¹cych cz³onkami UE, b¹d� te¿ s¹ apatrydami,
o ile spe³niaj¹ warunki okre�lone w ustawie.
Jak wynika z art. 1 ust. 1 ustawy u.s.r., ubezpieczenie spo³eczne

rolników obejmuje rolników oraz pracuj¹cych z nimi domowników. De-
finicjê legaln¹ rolnika zawiera art. 6 pkt 1 ustawy u.s.r., stanowi¹cy, ¿e
pod pojêciem tym rozumie siê �pe³noletni¹ osobê fizyczn¹, zamieszkuj¹c¹
i prowadz¹c¹ na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osobi�cie i na w³a-
sny rachunek, dzia³alno�æ rolnicz¹ w pozostaj¹cym w jej posiadaniu
gospodarstwie rolnym, w tym równie¿ w ramach grupy producentów
rolnych, a tak¿e osobê, która przeznaczy³a grunty prowadzonego przez
siebie gospodarstwa rolnego do zalesienia�.
Dla uznania danej osoby za rolnika wymagany jest wiêc przymiot

pe³noletnio�ci. Wymóg ten nie dotyczy jednak, zgodnie z przytoczon¹
wy¿ej definicj¹, osoby, która przeznaczy³a grunty prowadzonego gospo-
darstwa rolnego do zalesienia. W zwi¹zku z tym rodzi siê pytanie, wed³ug
jakiego prawa oceniana bêdzie kwestia pe³noletnio�ci osób niemaj¹cych
obywatelstwa polskiego. Nie znajd¹ tu zastosowania przepisy ustawy
z dnia 12 listopada 1965 r. � Prawo prywatne miêdzynarodowe6, albo-
wiem, zgodnie z art. 1 § 1 tej ustawy, okre�la ona �prawo w³a�ciwe dla
miêdzynarodowych stosunków osobistych i maj¹tkowych w zakresie
prawa cywilnego, rodzinnego i opiekuñczego oraz prawa pracy�. Nie do-
tyczywiêc stosunkówz zakresu prawa zabezpieczenia spo³ecznego,w tym

5 Cudzoziemcem, zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach
(Dz.U. Nr 128, poz. 1175), jest ka¿dy, kto nie posiada obywatelstwa polskiego.

6 Dz.U. Nr 46, poz. 290 ze zm.
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ubezpieczenia spo³ecznego rolników. Jak siê zatem wydaje, o ile wi¹¿¹ca
Rzeczpospolit¹ Polsk¹ umowamiêdzynarodowa lub odpowiedni akt prawa
wspólnotowego nie bêd¹ stanowiæ inaczej, kwestiê pe³noletno�ci osób
niebêd¹cych obywatelami polskimi rozstrzygaæ nale¿y w oparciu o w³a-
�ciwy przepis kodeksu cywilnego (art. 10 § 1 k.c.).

2. Dzia³alno�æ rolnicza

Kolejnymi przes³ankami, od których spe³nienia zale¿y uznanie danej
osobyza rolnikawrozumieniuustawyoubezpieczeniuspo³ecznymrolników,
jest zamieszkiwanie i prowadzenie na terytorium Polski osobi�cie i na
w³asny rachunek dzia³alno�ci rolniczej w pozostaj¹cym w posiadaniu tej
osoby gospodarstwie rolnym. Ustawa nie wymaga przy tym zamieszki-
wania przez rolnika w gospodarstwie, w którym prowadzi dzia³alno�æ
rolnicz¹, co znajduje potwierdzenie w wyroku S¹du Najwy¿szego z dnia
16 grudnia 1998 r.7, zgodnie z którym �[o]bjêcie rolnika systemem
rolniczego ubezpieczenia spo³ecznego nie jest uwarunkowane zamieszki-
waniem rolnika na terenie prowadzonego gospodarstwa rolnego ani za-
kresem �wiadczonych prac rolniczych we w³asnym gospodarstwie rol-
nym�. Zatem rolnik nie musi mieszkaæ ani nawet przebywaæ na terenie
swego gospodarstwa, ani tak¿e byæ tam fizycznie zatrudniony, lecz mo¿e
z innego miejsca kierowaæ i nadzorowaæ prac¹ innych osób8.
Skoro o objêciu ubezpieczeniem spo³ecznym rolników decyduje miê-

dzy innymi prowadzenie dzia³alno�ci rolniczej, konieczna jest analiza tego
pojêcia. W my�l art. 6 pkt 3 ustawy u.s.r., dzia³alno�ci¹ rolnicz¹ jest
�dzia³alno�æ w zakresie produkcji ro�linnej lub zwierzêcej, w tym ogrod-
niczej, sadowniczej, pszczelarskiej i rybnej�9. Dzia³alno�æ ta ma byæ
prowadzona osobi�cie i na w³asny rachunek w posiadanym gospodar-
stwie rolnym. Wystarczy zatem, by dana osoba by³a posiadaczem samo-
istnymlubzale¿nymgospodarstwa,wktórymprowadzidzia³alno�æ rolnicz¹,
byæw³a�cicielem, u¿ytkownikiemwieczystym, jak te¿ u¿ytkownikiem lub
dzier¿awc¹, a nawet mo¿e nim faktycznie w³adaæ bez tytu³u prawnego.

7 II UKN 389/98, OSNP 2000, nr 4, poz. 156.
8 B.W i e r z b o w s k i,Ustawa o ubezpieczeniu spo³ecznym rolnikóww orzecznictwie,

Warszawa 1995, s. 10.
9 Przed nowelizacj¹ ustawy u.s.r. termin �dzia³alno�æ rolnicza� obejmowa³ tak¿e dzia-

³alno�æ w zakresie produkcji le�nej.
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Samo jednak posiadanie gospodarstwa rolnego nie przes¹dza o tym, ¿e
dana osoba prowadzi w nim dzia³alno�æ rolnicz¹10. Nie s¹ przy tym,
zdaniem S¹du Najwy¿szego, posiadaczami zale¿nymi gospodarstwa rol-
nego rodzice ma³oletniego dziecka pozostaj¹cego pod ich w³adz¹ rodzi-
cielsk¹, prowadz¹cy gospodarstwo rolne nale¿¹ce do maj¹tku dziecka.
Sprawuj¹c bowiem zarz¹d maj¹tkiem ma³oletniego dziecka, w³adaj¹ nim
za dziecko, s¹ przeto dzier¿ycielami (art. 338 k.c.), w zwi¹zku z czym
nie mo¿na uznaæ, ¿e prowadz¹ dzia³alno�æ rolnicz¹ na w³asny rachunek
w rozumieniu art. 6 pkt 1 ustawy u.s.r., i tym samym nie podlegaj¹ ubez-
pieczeniu spo³ecznemu rolników11.
Dzia³alno�æ rolnicza ma byæ prowadzona na w³asny rachunek, co

oznacza, ¿e skutki maj¹tkowe prowadzenia przez dan¹ osobê gospodar-
stwa rolnego, z punktu widzenia obowi¹zuj¹cego porz¹dku prawnego,
przechodz¹ na rzecz tej osoby12. Ponadto znowelizowana ustawa o ubez-
pieczeniu spo³ecznym rolników wymaga równie¿, by dzia³alno�æ ta by³a
prowadzona osobi�cie13. Nigdzie w ustawie nie sprecyzowano jednak, co
nale¿y rozumieæ pod pojêciem osobistego prowadzenia dzia³alno�ci rol-
niczej, a zatem nale¿y w tej mierze oprzeæ siê na orzecznictwie. Przede
wszystkim istotny jest tu wyrok S¹du Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia
24 maja 1994 r.14, zgodnie z którym prowadzenie gospodarstwa rolnego
to wykonywanie czynno�ci zarz¹dzaj¹cych dla osi¹gniêcia okre�lonego
celu w zakresie produkcji rolniczej, dla którego konieczne na ogó³ jest
fizyczne wykonywanie pracy, za� nieobecno�æ osoby w kraju uniemo¿-
liwia zajmowanie siê gospodarstwem rolnym zgodnie z ustaw¹ o ubez-
pieczeniu spo³ecznym rolników, chyba ¿e nieobecno�æ ta ma charakter
krótkotrwa³y i nie dochodzi do zerwania zwi¹zku takiej osoby z gospo-
darstwem rolnym. Uwzglêdniæ nale¿y tak¿e wyrok Naczelnego S¹duAd-

10 Por. Wyrok SA w Rzeszowie z dnia 24 maja 1994 r. III AUr 162/94, OSA 1994,
nr 7, poz. 60.

11 Wyrok SN z dnia 25 stycznia 2000 r. II UKN 341/99, OSNP 2001, nr 11, poz.
397.

12 Por. uzasadnienie powo³anego wy¿ej wyroku SN z dnia 25 stycznia 2000 r. II UKN
341/99, OSNP 2001, nr 11, poz. 397.

13 Wymóg ten sformu³owano ju¿ wcze�niej w orzecznictwie, mimo braku odpowied-
niego przepisu ustawy; por. uchwa³ê SN z dnia 1 kwietnia 1992 r. II UZP7/92, OSNC1992,
nr 7-8, poz. 134.

14 III AUr 162/94, OSA 1994, nr 7, poz. 60.
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ministracyjnego weWroc³awiu z dnia 25 wrze�nia 1981 r.15, którego teza
sformu³owana zosta³a co prawda na gruncie nieobowi¹zuj¹cego ju¿ stanu
prawnego, lecz w interesuj¹cym nas zakresie nadal zachowuje aktualno�æ.
Zgodnie z t¹ tez¹, �[p]rzez prowadzenie gospodarstwa rolnego [...] nale¿y
rozumieæ osobiste kierowanie i zarz¹dzanie tym gospodarstwem. Wi¹¿e
siê to z regu³y ze sta³ym osobistym wykonywaniem niezbêdnych prac
zwi¹zanych z gospodarstwem i sta³¹ trosk¹ o jego nale¿yte funkcjono-
wanie�.Analiza orzecznictwaprowadzi downiosku, ¿e prowadzenie gospo-
darstwa rolnego polega na osobistym (tj. dokonywanym przez prowadz¹-
cego)podejmowaniuczynno�cikierowniczych izarz¹dzaj¹cych,dotycz¹cych
wykonywanej w gospodarstwie dzia³alno�ci, które mog¹, ale nie musz¹,
wi¹zaæ siê z fizyczn¹ prac¹ w prowadzonym gospodarstwie.

3. Gospodarstwo rolne

Z ubezpieczeniem spo³ecznym rolników wi¹¿e siê tak¿e pojêcie go-
spodarstwa rolnego. Zgodnie z art. 6 pkt 4 ustawy u.s.r., za gospodarstwo
rolne uwa¿a siê ka¿de gospodarstwo s³u¿¹ce prowadzeniu dzia³alno�ci
rolniczej. Jest to ujêcie czysto funkcjonalne, istnieje wiêc potrzeba analizy
tego zagadnienia.
Na pocz¹tek trzeba siê zastanowiæ, co ustawodawca rozumie pod

pojêciem gospodarstwa rolnego. W pierwszym rzêdzie nale¿y odwo³aæ
siê do definicji z art. 553 k.c.16 Z analizy tego przepisu i jego porównania
z przepisem art. 6 pkt 4 ustawy u.s.r. wynika, ¿e nie ka¿de gospodarstwo
rolne w rozumieniu kodeksu cywilnego bêdzie uwa¿ane za gospodarstwo
rolne na gruncie ustawy o ubezpieczeniu spo³ecznym. Artyku³ 553 k.c.
uznaje bowiem okre�lone elementy za gospodarstwo rolne ju¿ wówczas,
gdy potencjalnie mog¹ one stanowiæ zorganizowan¹ ca³o�æ gospodarcz¹17,
natomiast art. 6 pkt 4 ustawy u.s.r. wymaga, by gospodarstwo s³u¿y³o
prowadzeniu dzia³alno�ci rolniczej, a wiêc dzia³alno�æ ta musi byæ w nim

15 SA/Wr 143/81, ONSA 1981, nr 2, poz. 93.
16 Zgodnie z tym artyku³em, �[z]a gospodarstwo rolne uwa¿a siê grunty rolne wraz

z gruntami le�nymi, budynkami lub ich czê�ciami, urz¹dzeniami i inwentarzem, je¿eli
stanowi¹ lubmog¹ stanowiæ zorganizowan¹ ca³o�æ gospodarcz¹, oraz prawami zwi¹zanymi
z prowadzeniem gospodarstwa rolnego�.

17 Por. postanowienie SN z dnia 7 maja 1997 r. II CKN 137/97, System Informacji
Prawnej LEX.
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rzeczywi�cie prowadzona, nie wystarczy sama potencjalna mo¿liwo�æ jej
prowadzenia.
Niezbêdnym, ale i wystarczaj¹cym sk³adnikiem gospodarstwa rolnego

s¹ grunty rolne. Jak stwierdzi³ S¹d Najwy¿szy w postanowieniu z dnia
7 maja 1997 r.18: �Najistotniejszym sk³adnikiem gospodarstwa rolnego �
w sensie przedmiotowym � jest grunt rolny. Bez niego nie mo¿e istnieæ
gospodarstwo rolne. Wystêpowanie pozosta³ych sk³adników tego gospo-
darstwa, wymienionych w art. 553 k.c., nie jest konieczne dla bytu samego
gospodarstwa�.19 Tak wiêc to grunty rolne przes¹dzaj¹ o kwalifikacji
okre�lonego zespo³u sk³adnikówmaterialnych jako gospodarstwa rolnego
w rozumieniu art. 553 k.c.20 Za nietrafny, na gruncie tego przepisu, nale¿y
uznaæ pogl¹d wyra¿ony przez S¹d Najwy¿szy w wyroku z dnia 2 czerwca
2000 r.21, zgodnie z którym �[g]ospodarstwem rolnym jest jednostka
gospodarcza zorganizowana na nieruchomo�ci rolnej o takim obszarze,
¿e mo¿liwe jest prowadzenie dzia³alno�ci wytwórczej przeznaczonej na
zbyt�. S³usznie zauwa¿y³ A. Lichorowicz w glosie krytycznej do komen-
towanego orzeczenia, ¿e �[u]stawodawcy wystarcza do uznania zespo³u
sk³adników maj¹tkowych za gospodarstwo rolne, gdy bêd¹ one mog³y
stanowiæ zorganizowan¹ ca³o�æ gospodarcz¹ na wypadek, gdyby upraw-
niony zdecydowa³ siê podj¹æ na nich rolnicz¹ dzia³alno�æ wytwórcz¹, bez
wzglêdu na to, czy j¹ aktualnie prowadzi i czy jest ona przeznaczona na
zbyt. Taka potencjalna definicja gospodarstwa rolnego wy³¹cza a limine
stosowanie wszelkich kryteriów dotycz¹cych rozmiarów produkcji go-
spodarstwa�22. Ustawa o ubezpieczeniu spo³ecznym rolników równie¿ nie
wymaga prowadzenia dzia³alno�ci rolniczej w gospodarstwie rolnym
w okre�lonych rozmiarach, dla uznania danej osoby za rolnika. Istotne
jest samo jej prowadzenie.

18 Tam¿e.
19 Por. te¿ wyrok NSA z dnia 20 wrze�nia 1991 r. II S.A. 669/91, ONSA 1992, nr 2,

poz. 26.
20 Patrz R. B u d z i n o w s k i, Pojêcie gospodarstwa rolnego wed³ug kodeksu cywil-

nego (rozwa¿ania na tle art. 553 k.c.), RPEiS 1991, nr 3, s. 59.
21 II CKN 1067/98, OSP 2001, nr 2, poz. 27, z glos¹ krytyczn¹ A. L i c h o r o w i c z a,

Glosa do wyroku SN z dnia 2 czerwca 2000 r., II CKN 1067/98, OSP 2001, nr 2, poz.
27.

22 A. L i c h o r o w i c z, tam¿e.
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Skoro dla istnienia gospodarstwa rolnego tak du¿e znaczenie maj¹
grunty rolne, konieczne staje siê z kolei zdefiniowanie tych ostatnich. Na
wstêpie odwo³aæ nale¿y siê do definicji z art. 461 k.c., w my�l której
�nieruchomo�ciami rolnymi (gruntami rolnymi) s¹ nieruchomo�ci, które
s¹ lub mog¹ byæ wykorzystywane do prowadzenia dzia³alno�ci wytwór-
czej w rolnictwie w zakresie produkcji ro�linnej i zwierzêcej, nie wy³¹-
czaj¹c produkcji ogrodniczej, sadowniczej i rybnej�. Jak ju¿ wspomniano,
rozmiar owej dzia³alno�ciwytwórczej jest bez znaczenia, albowiem�w art.
461 k.c. nie znajdujemy ¿adnego kryterium ilo�ciowego�23. Widaæ zatem,
¿e gruntem rolnym w ujêciu kodeksu cywilnego mo¿e byæ niemal ka¿da
nieruchomo�æ gruntowa, co na potrzeby ustawy o ubezpieczeniu spo-
³ecznym rolników jest najzupe³niej wystarczaj¹ce.
Nie nale¿y równie¿ zapominaæ, ¿e aby podlegaæ na mocy ustawy

ubezpieczeniu spo³ecznym rolników, gospodarstwo, w którym rolnik pro-
wadzi dzia³alno�æ rolnicz¹, musi obejmowaæ obszar u¿ytków rolnych po-
wy¿ej 1 ha przeliczeniowego. Poci¹ga to za sob¹ konieczno�æ ustalenia,
jak nale¿y rozumieæ terminy: u¿ytki rolne i hektar przeliczeniowy. Dla
zdefiniowania pierwszego z nich trzeba bêdzie odwo³aæ siê do przepisów
rozporz¹dzeniaMinistra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29
marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków24, gdzie z § 68
ust. 1 wynika, ¿e u¿ytki rolne dziel¹ siê na grunty orne, sady, ³¹ki trwa³e,
pastwiska trwa³e, grunty rolne zabudowane, grunty pod stawami oraz
rowy, ka¿de oznaczone odpowiednim symbolem geodezyjnym. Jest to
zatem pewien termin zbiorczy, obejmuj¹cy grunty zakwalifikowane jako
zwi¹zane z dzia³alno�ci¹ rolnicz¹. Za u¿ytki rolne w rozumieniu ustawy
o ubezpieczeniu spo³ecznym rolników nale¿y wiêc uznaæ grunty, które
zosta³y oznaczone jako takie w ewidencji gruntów i budynków25, co
znajduje swój wyraz w odpowiednich dokumentach geodezyjnych.

23 Tam¿e.
24 Dz.U. Nr 38, poz. 454.
25 Por. te¿ art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. � Prawo geodezyjne i kar-

tograficzne (tekst jedn.: Dz.U. z 2000 r. Nr 100, poz. 1086), w my�l którego �[p]odstawê
planowania gospodarczego, planowania przestrzennego, wymiaru podatków i �wiadczeñ,
oznaczania nieruchomo�ci w ksiêgach wieczystych, statystyki publicznej, gospodarki
nieruchomo�ciami oraz ewidencji gospodarstw rolnych stanowi¹ dane zawarte w ewidencji
gruntów i budynków�.
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Terminem hektara przeliczeniowego pos³uguje siê natomiast ustawa
z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym26, i do niej te¿ nale¿y siê
odwo³aæ27. Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 1 tej ustawy, liczbê hektarów
przeliczeniowych ustala siê na podstawie powierzchni, rodzajów i klas
u¿ytków rolnych wynikaj¹cych z ewidencji gruntów i budynków oraz
zaliczenia do okrêgu podatkowego. Liczbê hektarów przeliczeniowych
wchodz¹cych w sk³ad gospodarstwa rolnego na podstawie ustawy o ubez-
pieczeniu spo³ecznym rolników ustala siê w ten sposób, ¿e powierzchniê
fizyczn¹ u¿ytków rolnych mno¿y siê przez podany w ustawie o podatku
rolnym przelicznik (tj. wspó³czynnik ustalony w oparciu o wymienione
wy¿ej elementy), z uwzglêdnieniem szczegó³owych zasad okre�lonych
w tej ustawie, jednak¿e �[p]rzy ustalaniu podlegania ubezpieczeniu spo-
³ecznemu rolników liczbê hektarów przeliczeniowych okre�la siê bez
uwzglêdnienia wy³¹czeñ niektórych obszarów u¿ytków rolnych z pod-
stawy wymiaru podatku rolnego�28.

4. Ma³¿onek rolnika

Przepisy ustawy traktuj¹ce o prawach i obowi¹zkach rolnika odnosz¹
siê w ca³ej rozci¹g³o�ci do obojga ma³¿onków bêd¹cych wspó³posiada-
czami gospodarstwa rolnego i prowadz¹cych dzia³alno�æ rolnicz¹ na
wspólny rachunek. Oznacza to bowiem, ¿e oboje s¹ rolnikami w rozu-
mieniu omawianej ustawy. Do ma³¿onka rolnika niebêd¹cego wspó³po-
siadaczem gospodarstwa rolnego maj¹ zastosowanie tylko te przepisy
odnosz¹ce siê do rolnika, które reguluj¹ podleganie ubezpieczeniu spo-
³ecznemu i �wiadczeniu z tego ubezpieczenia. Ma³¿onek rolnika, spe³nia-
j¹cy okre�lone warunki, podlega ubezpieczeniu okre�lonemu w ustawie
obowi¹zkowo, nie podlega mu natomiast wówczas, gdy przedstawi sto-
sowne dokumenty potwierdzaj¹ce niewykonywanie pracy w gospodar-
stwie rolnym ani w gospodarstwie domowym bezpo�rednio zwi¹zanym
z tym¿e gospodarstwem rolnym (art. 5 ustawy u.s.r.). Za pracuj¹cego
w gospodarstwie rolnym mo¿na uznaæ jedynie takiego ma³¿onka, który

26 Tekst jedn.: Dz.U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431 ze zm.
27 Por. wyrok SN z dnia 20 sierpnia 2002 r. II UKN 512/01, OSNP 2004, nr 4, poz.

67.
28 Tam¿e.
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przyczynia siê do w³a�ciwego funkcjonowania gospodarstwa, czyli wy-
konuje czynno�ci w gospodarstwie rolnym, bez których jego funkcje nie
mog³yby byæ zrealizowane29, a zatem �ma³¿onek rolnika, który anga¿uje
swoj¹ aktywno�æ zawodow¹ poza gospodarstwem rolnym i domowym
rolnika, niemaw rozumieniu tego przepisu przymiotu »ma³¿onka rolnika«
i nie podlega ubezpieczeniu spo³ecznemu rolników bez wzglêdu na obszar
u¿ytków rolnych, posiadanych przez rolnika pozostaj¹cego z nimw zwi¹z-
kuma³¿eñskim�30. Nale¿y te¿ przytoczyæwyrok S¹duNajwy¿szego z dnia
10 czerwca 1997 r.31, zgodnie z którym �[p]rowadzenie w ramach
ma³¿eñskiejwspólno�cimaj¹tkowej rolniczego dzia³u specjalnego, formal-
nie zarejestrowanego na jednego z ma³¿onków, wywo³uje wobec obojga
ma³¿onków skutki prawnewynikaj¹ce z prawa ubezpieczeñ spo³ecznych�.

5. Domownik

Za domownika uznaje siê osobê blisk¹ rolnikowi, która ukoñczy³a 16
lat, pozostaje z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym lub
zamieszkuje na terenie jego gospodarstwa rolnego albo w bliskim s¹siedz-
twie, a tak¿e stale pracuje w tym gospodarstwie i nie jest zwi¹zana z rol-
nikiem stosunkiempracy (art. 6 pkt 2 ustawyu.s.r.). Osob¹ blisk¹ rolnikowi
mo¿e byæ zarówno cz³onek rodziny, jak te¿ osoba zupe³nie z nim niespo-
krewniona. Jednak¿e pomiêdzy rolnikiemadomownikiempowinna istnieæ
pewna wiê� o charakterze osobistym, wykraczaj¹ca poza stosunek ³¹cz¹-
cy pracodawcê i pracownika, co wyklucza zatrudnienie na podstawie
umowy o pracê. Praca dorywcza w gospodarstwie czy te¿ praca w czasie
ferii lub wakacji nie stanowi¹ podstawy do uznania osoby wykonuj¹cej
ten rodzaj pracy za domownika. Warunkiem takim nie jest tak¿e ani
zamieszkiwanie w gospodarstwie rolnym nawet przez znaczn¹ czê�æ roku,
ani samo zameldowanie, je�li osoba taka nie dowiedzie sta³ej pracy
w gospodarstwie rolnym, przy braku zwi¹zania z rolnikiem stosunkiem
pracy. Ustawowe sformu³owanie �sta³a praca w tym gospodarskie rol-

29 Wyrok SAw Bia³ymstoku z dnia 18 maja 1995 r. III AUr 126/95, OSA 1995, nr 6,
poz. 52, s. 56.

30 Wyrok SN z dnia 1 grudnia 1994 r. III ARN 67/94, OSNAPiUS 1995, nr 6, poz. 72.
31 II UKN 182/97, OSNP 1998, nr 9, poz. 283.
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nym�wymaga równie¿ pewnego psychicznego nastawienia, polegaj¹cego
na zwi¹zaniu siê w pewnym okresie czasu z gospodarstwem rolnym
i nieszukaniu sta³ego zatrudnienia poza nim32. Jak wynika z powo³anego
przepisu, warunek pozostawania we wspólnym gospodarstwie domo-
wym uwa¿a siê za spe³niony równie¿ wtedy, gdy domownik zamieszkuje
na terenie gospodarstwa rolnego lubw jego bliskim s¹siedztwie. Za bliskie
s¹siedztwouznaæmo¿na tak¹ odleg³o�æ, która umo¿liwia codzienne doj�cie
do gospodarstwa i powrót do miejsca zamieszkania, z uwzglêdnieniem
tradycyjnego czasu pracy. Dla objêcia domownika zakresem ubezpiecze-
nia spo³ecznego rolników wystarczaj¹cy jest fakt, ¿e stale pracuje w go-
spodarstwie rolnym, przy czym nie pozostaje z rolnikiem w stosunku
zatrudnienia, natomiast nie wymaga siê, by praca w tym gospodarstwie
stanowi³a jego g³ówne �ród³o utrzymania.

III.Podleganieubezpieczeniu spo³ecznemurolnikówzmocy
ustawy
W systemie dobrowolnego ubezpieczenia spo³ecznego rolników usta-

wodawca wyró¿ni³ ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyñ-
skie oraz ubezpieczenie emerytalno-rentowe (art. 1 ust. 2 ustawy u.s.r.).
Ubezpieczeniom tym podlega siê z mocy ustawy b¹d� na wniosek (art.
3 ust. l ustawy u.s.r.).
Obowi¹zkowe ubezpieczenie spo³eczne rolników obejmuje równie¿

ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe, macierzyñskie i ubezpieczenie
emerytalno-rentowe. W my�l art. 7 ust. 1, jak te¿ art. 16 ust. 1 pkt 1
i 2 oraz ust. 3 ustawy u.s.r., obu rodzajom ubezpieczenia podlegaj¹ z mocy
ustawy rolnicy, których gospodarstwa obejmuj¹ obszar u¿ytków rolnych
powy¿ej 1 ha przeliczeniowego lub dzia³ specjalny w okre�lonym roz-
miarze oraz ich domownicy, pod warunkiem jednak, ¿e nie podlegaj¹
innemu ubezpieczeniu spo³ecznemu ani nie maj¹ ustalonego prawa do
emerytury lub renty b¹d� �wiadczeñ z ubezpieczeñ spo³ecznych. Obo-
wi¹zek dotycz¹cy rolnika rozci¹ga siê, przy tym, z mocy art. 5 ustawy
u.s.r., na warunkach w nim okre�lonych, na ma³¿onka rolnika. Jak wiêc

32 Wyrok SAw Rzeszowie z dnia 28 czerwca 1994 r. III AUr 206/94, OSAiSN, nr 7-
8, poz. 62, s. 57.
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widaæ, objêcie rolników, ich ma³¿onków i domowników ubezpieczeniem
obowi¹zkowym zale¿y od powierzchni u¿ytków rolnych wchodz¹cych
w sk³ad posiadanego przez rolnika gospodarstwa, za wyj¹tkiem rolników
prowadz¹cych dzia³ specjalny.
Zgodnie z uchwa³¹ S¹du Najwy¿szego z dnia 16 czerwca 1992 r.33,

rolnik pobieraj¹cy wojskow¹ rentê inwalidzk¹ podlega ubezpieczeniu
spo³ecznemu rolników, je¿eli tylko spe³nia niezbêdne przes³anki ustawo-
we. Rentê tê przyznaje siê na podstawie ustawy z dnia 29 maja 1974 r.
o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin34,
a zatem na mocy przepisów o zaopatrzeniu okre�lonej grupy osób, które
sta³y siê inwalidamizprzyczynokre�lonychw tej ustawie, anienapodstawie
przepisów o ubezpieczeniu emerytalno-rentowym lub zaopatrzeniu emery-
talnym, o którymmowa w art. 6 pkt 12 ustawy u.s.r. Ustawa o zaopatrzeniu
inwalidów wojennych i wojskowych jest aktem szczególnym, który nie
zawiera ¿adnej zale¿no�ci pomiêdzy �wiadczeniami a uprzednio op³acan¹
sk³adk¹, a zwi¹zek taki nale¿y do istotnych elementów w systemach
ubezpieczeniowych. �wiadczy to, zdaniem SN, ¿e renta inwalidy wojen-
nego ma charakter odszkodowawczy i nie jest �wiadczeniem z innego
ubezpieczenia spo³ecznego35.
Oprócz wymienionych osób obowi¹zkowemu ubezpieczeniu, ale je-

dynie emerytalno-rentowemu, podlegaj¹ z mocy art. 16 ust. 1 pkt 3 i 4
ustawy u.s.r. tak¿e osoby pobieraj¹ce rentê strukturaln¹ wspó³finanso-
wan¹ ze �rodków Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji
i Gwarancji Rolnej, jak równie¿ma³¿onkowie tych osób, je¿eli wspomnia-
na renta strukturalna wyp³acana jest wraz z dodatkiem na tych ma³¿on-
ków; warunkiem objêcia ubezpieczeniem z mocy ustawy jest, podobnie
jak w przypadku rolników, ich ma³¿onków i domowników, niepodleganie
innemu ubezpieczeniu spo³ecznemu, nieposiadanie ustalonego prawa do
emerytury lub renty oraz do �wiadczeñ z ubezpieczeñ spo³ecznych.
Ubezpieczenie z mocy ustawy istnieje niezale¿nie od woli, a nawet

czasem �wiadomo�ci osoby podlegaj¹cej temu ubezpieczeniu, i nie istnieje
mo¿liwo�æ rezygnacji z niego. W ka¿dym zatem przypadku, gdy rolnik,

33 II UZP 4/92, OSNCP 1993, nr 1-2, poz. 11, tak równie¿ wyrok SN z dnia 27
wrze�nia 2000 r. II UKN 731/99, OSNAPiUS 2002, nr 8, poz. 192.

34 Tekst jedn.: Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 87.
35 Wyrok SN z dnia 06.12.1990 r. II URN 112/90, OSN 1992, nr 9, poz. 2.
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jego ma³¿onek i domownik spe³niaj¹ wszystkie warunki obowi¹zkowego
podlegania ubezpieczeniu spo³ecznemu rolników, a nie podlegaj¹ innemu
ubezpieczeniu spo³ecznemu, staj¹ siê ubezpieczonymi z mocy powo³anej
ustawy o ubezpieczeniu spo³ecznym rolników i s¹ obowi¹zani do op³a-
cania sk³adek z tego tytu³u.
Podstaw¹ do wy³¹czenia z obowi¹zkowego ubezpieczenia spo³eczne-

go rolników osób pobieraj¹cych gwarantowany zasi³ek okresowy lub
sta³y zasi³ek z tytu³u wychowywania dziecka wymagaj¹cego sta³ej opieki
i pielêgnacji jest za�wiadczenie O�rodka Pomocy Spo³ecznej o op³acaniu
sk³adek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z tytu³u pobierania przez
dan¹ osobê zasi³ku.
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spo³ecznego reprezentuje pogl¹d, ¿e

z zapisów ustawy z dnia 25 listopada 1986r. o organizacji i finansowaniu
ubezpieczeñ spo³ecznych36 (obowi¹zuj¹cej do koñca 1998 r.) oraz aktu-
alnie obowi¹zuj¹cej ustawy z dnia 13 pa�dziernika 1998 r. o systemie
ubezpieczeñ spo³ecznych37 wynika, ¿e obowi¹zek ubezpieczenia pracow-
niczego ustaje z dniem ustania stosunku pracy, a nie prawa do pobierania
�wiadczeñ krótkoterminowych, bêd¹cych konsekwencj¹ wcze�niejszego
podlegania temuubezpieczeniu, takich jak zasi³ki chorobowe i opiekuñcze,
zasi³kimacierzyñskie iwychowawcze, �wiadczenia rehabilitacyjne, zasi³ki
przedemerytalne, �wiadczenia przedemerytalne.Wzwi¹zku z powy¿szym,
rolnicy,pobieraj¹cywy¿ejwymienione�wiadczenia,wyp³acaneprzezZak³ad
Ubezpieczeñ Spo³ecznych b¹d� Powiatowe Urzêdy Pracy, prowadz¹cy
gospodarstwa rolne o powierzchni u¿ytków rolnych powy¿ej 1 hektara
przeliczeniowego lub dzia³ specjalny produkcji rolnej, spe³niaj¹ warunki
podlegania ubezpieczeniu spo³ecznemu rolników z mocy ustawy. Pogl¹d
ten potwierdzi³ S¹d Najwy¿szy w niepublikowanym wyroku z dnia 15
grudnia 1999 r. II UKN 256/99. O niejednolito�ci pogl¹dów w tej materii
�wiadczy jednak fakt, ¿e S¹d Najwy¿szy nieco wcze�niej, bo w wyroku
z dnia 21 maja 1997 r.38, zaprezentowa³ zupe³nie inny pogl¹d, a miano-
wicie, ¿e rolniczka pobieraj¹ca zasi³ek chorobowy i �wiadczenie rehabi-
litacyjne w zwi¹zku z prowadzon¹ dzia³alno�ci¹ gospodarcz¹, zakoñczon¹
podczas tej choroby, nie podlega w tym czasie z mocy ustawy ubez-

36 Dz.U. z 1989 r. Nr 25, poz. 137.
37 Dz.U. Nr 137, poz. 887.
38 II UKN 101/97, OSNAPUS 1998, nr 9, poz. 275.
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pieczeniu spo³ecznemu rolników.Wuzasadnieniu powo³anego orzeczenia
SN powo³a³ siê miêdzy innymi na swój wcze�niejszy wyrok z dnia 20
maja 1994 r.39, gdzie stan¹³ na stanowisku, ¿e ¿ona rolnika, której jako
pracownicy udzielono urlopu wychowawczego, nie podlega ubezpiecze-
niu spo³ecznemu rolników z mocy ustawy tak¿e w razie korzystania
z tego urlopu w okresie przypadaj¹cym po wyga�niêciu stosunku pracy.
Zdaniem B.Wierzbowskiego, popieraj¹cego ten punkt widzenia, brak jest
przes³anek do odmiennego, gorszego traktowania rolników ni¿ osób
prowadz¹cych dzia³alno�æ gospodarcz¹, które na mocy § 37 rozporz¹-
dzenia Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 1990 r. w sprawie wysoko�ci
i podstawy wymiaru sk³adek, zg³aszania do ubezpieczenia spo³ecznego
oraz rozliczania sk³adek i �wiadczenia z ubezpieczenia spo³ecznego40 by³y
zwolnione z op³acania sk³adek za okres pobierania wymienionych wy¿ej
�wiadczeñ krótkoterminowych41. Podobny pogl¹d prezentuje S¹d Apela-
cyjny w £odzi w wyrokach z dnia 28 stycznia 1999 r.42 i z dnia 4 lutego
1999 r.43 Nie jest natomiast okresem podlegania innemu ubezpieczeniu
spo³ecznemuokres zarejestrowaniawcharakterze bezrobotnego, bez prawa
do zasi³ku.
Szczególnym przypadkiem sytuacji podlegania i ustania powo³anego

wy¿ej ubezpieczenia spo³ecznego rolników jest powstanie przerwyw pod-
leganiu innemuubezpieczeniu spo³ecznemu. Powstanie takiej przerwy, bez
wzglêdu na jej przyczynê i czas trwania, powoduje natychmiastowe pod-
leganie obowi¹zkowemu ubezpieczeniu spo³ecznemu rolników, je�li tylko
spe³nione s¹ inne warunki podlegania temu ubezpieczeniu.
Ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu spo³ecznym rol-

nikówwart. 38ustanawiadomniemania prawneoparte o zwi¹zekpomiêdzy
w³asno�ci¹ gruntów rolnych a prowadzeniem dzia³alno�ci rolniczej.
Domniemania te mog¹ byæ wzruszone44 przed organem rentowym przy

39 II UR 5/94, OSNCP 1994, nr 8, poz. 135.
40 Tekst jedn.: Dz.U. z 1993 r. Nr 68, poz. 330.
41 B.W i e r z b o w s k i,Przegl¹d orzecznictwa z zakresu ubezpieczeñ rolniczych,Ubez-

pieczenia w rolnictwie. Materia³y i Studia, KRUS 1999, nr 2, s. 88.
42 III AUa 675/98, OSA 1999, nr 5, poz. 25, s. 55.
43 III AUs 715/98, OSA 1999, nr 7-8, poz. 35, s. 65.
44 W kwestii wzruszalno�ci domniemania z art. 38 ustawy u.s.r. wypowiedzia³ siê

równie¿ S¹dNajwy¿szywwyroku z dnia 27maja 1997r. II UKN145/97,OSNAPiUS1998,
nr 8, poz. 247.
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u¿yciu wszystkich dopuszczalnych w �wietle kodeksu postêpowania
administracyjnego �rodków dowodowych. Ciê¿ar dowodu, ¿e stan fak-
tyczny jest inny ani¿eli prawny spoczywa na zainteresowanym, który
musi wykazaæ, ¿e to nie on, lecz inna osoba prowadzi dzia³alno�æ rolnicz¹,
a niekiedy, ¿e wcale nie podj¹³ prowadzenia dzia³alno�ci rolniczej b¹d� ¿e
ta nie by³a przez pewien czas w ogóle prowadzona na gruncie45. Do
organu rentowego nale¿y natomiast ocena, czy dana okoliczno�æ zosta³a
udowodniona, dokonana na podstawie ca³okszta³tu materia³u dowodowe-
go (art. 80 k.p.a.).
Przy ustalaniu podlegania ubezpieczeniu ka¿de inne ubezpieczenie

spo³ecznema pierwszeñstwo przed ubezpieczeniem rolniczymWyj¹tkiem
od tej zasady jest art. 5a ust. 1 ustawy u.s.r., zezwalaj¹cy rolnikom lub
domownikom, którzy przez minimum 3 lata bezpo�rednio przed podjê-
ciemdzia³alno�ci pozarolniczej46 nieprzerwanie47 podlegali obowi¹zkowe-
mu ubezpieczeniu spo³ecznemu rolników w pe³nym zakresie48 (a wiêc
zarówno ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyñskie-
mu, jak i emerytalno-rentowemu), na pozostanie w ubezpieczeniu rolni-
czym, mimo rozpoczêcia prowadzenia pozarolniczej dzia³alno�ci gospo-
darczej, opodatkowanej zgodnie z przepisami o zrycza³towanym podatku
dochodowym lub mimo rozpoczêcia wspó³pracy przy prowadzeniu tej
dzia³alno�ci (przed nowelizacj¹ ustawy o ubezpieczeniu spo³ecznym
rolników, tj. do dnia 2 maja 2004 r. minimalny okres podlegania ubez-
pieczeniu spo³ecznemu rolników w pe³nym zakresie wynosi³ 1 rok).
W omawianym przypadku musi zostaæ bezwzglêdnie spe³niony wa-

runek podlegania ubezpieczeniu spo³ecznemu rolnikówwpe³nymzakresie
nieprzerwanie co najmniej rok. Warunek ten wynika z konieczno�ci
uzyskania znacznego prawdopodobieñstwa, ¿e z przepisu tego skorzy-
staj¹ autentyczni rolnicy, a nie stanie siê on metod¹ ucieczki przed obo-
wi¹zkiem p³acenia sk³adki na system powszechnego ubezpieczenia spo-

45 B.W i e r z b o w s k i, Przegl¹d orzecznictwa..., s. 85.
46 Wyrok S¹du Najwy¿szego z dnia 17 listopada 2000 r. II UKN 54/2000, OSNAPiUS

2002, nr 12, poz. 290.
47Wyrok S¹duApelacyjnego w Bia³ymstoku z dnia 6 lutego 2001 r. IIIAUa 935/2000,

OSA 2001, nr 9, poz. 33.
48Wyrok S¹duNajwy¿szego z dnia 3 grudnia 1998 r. IIUKN343/98,OSNAPiUS2000,

nr 2, poz. 74.
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³ecznego dla osób prowadz¹cych dzia³alno�æ gospodarcz¹, przypadkowo
tylko lub wcale niezwi¹zanych z rolnictwem. Jest to rozwi¹zanie maj¹ce
na celu umo¿liwienie rolnikom, w sytuacji gdy produkcja rolnicza nie
zapewnia dostatecznych dochodów, podjêcia dzia³alno�ci pozarolniczej.
Po pierwsze, rolnik lub domownik podlega nadal ubezpieczeniu, �je¿eli

w terminie 14 dni od dnia rozpoczêcia wykonywania pozarolniczej dzia-
³alno�ci gospodarczej lub rozpoczêcia wspó³pracy przy prowadzeniu tej
dzia³alno�ci z³o¿yKRUSo�wiadczenie o kontynuowaniu tego ubezpiecze-
nia oraz udokumentuje spe³nienie warunków opodatkowania tej dzia³al-
no�ci w formie zrycza³towanego podatku dochodowego w terminie 7 dni
od dnia otrzymania dokumentu ustalaj¹cego przez organ podatkowy tê
formê opodatkowania�. W razie niezachowania powy¿szych terminów
lub je¿eli z dokumentów przedstawionych przez rolnika lub domownika
wynika, ¿e nie s¹ spe³nione warunki dalszego podlegania ubezpieczeniu,
o których mowa w art. 5a ust. 1 ustawy u.s.r., ubezpieczenie ustaje
z koñcem kwarta³u, w którym rolnik lub domownik rozpocz¹³ wykony-
wanie pozarolniczej dzia³alno�ci gospodarczej lub rozpocz¹³ wspó³pracê
przy prowadzeniu tej dzia³alno�ci (art. 5a ust. 3 i 4 ustawy u.s.r.). Wynika
st¹d, ¿e wola pozostania ubezpieczonym w KRUS nale¿y do samych
zainteresowanych, gdy¿ chc¹c zrezygnowaæ z ubezpieczenia rolniczego
mog¹ oni po prostu nie z³o¿yæ odpowiedniego o�wiadczenia.
Po drugie, do dnia 14 lutego ka¿dego roku rolnik lub domownik

prowadz¹cy pozarolnicz¹ dzia³alno�æ gospodarcz¹ lub wspó³pracuj¹cy
przy prowadzeniu tej dzia³alno�ci, podlegaj¹cy ubezpieczeniu, zobowi¹-
zany jest po rozliczeniu roku podatkowego z³o¿yæ Kasie za�wiadczenie
w³a�ciwego organu podatkowego o wysoko�ci nale¿nego podatku za
miniony rok. Je¿eli kwota podatku nale¿nego przekroczy 2.528 z³49 lub
za�wiadczenie nie zostanie z³o¿one w wymaganym terminie (o ile nadal
prowadzona jest pozarolnicza dzia³alno�æ gospodarcza), ubezpieczenie rol-
nika lub domownika ustaje z koñcem kwarta³u, w którym rolnik lub
domownik zobowi¹zany by³ z³o¿yæ Kasie za�wiadczenie (art. 5a ust. 6
i 7 ustawy u.s.r.).

49 Podlega ona corocznej waloryzacji na zasadach okre�lonych w art. 5a ust. 8 i 9
ustawy u.s.r.
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IV.Podleganieubezpieczeniuspo³ecznemurolnikównawnio-
sek
Dobrowolne ubezpieczenie spo³eczne rolników mo¿e dotyczyæ ubez-

pieczenia wypadkowego, chorobowego i macierzyñskiego b¹d� ubezpie-
czenia emerytalno-rentowego albo obu tych ubezpieczeñ ³¹cznie.
Dobrowolnemu ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i ma-

cierzyñskiemu, zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy u.s.r., mog¹ podlegaæ
rolnicy, ich ma³¿onkowie i domownicy, je¿eli nie s¹ objêci tym ubezpie-
czeniem z mocy ustawy. Sytuacja taka mo¿e mieæ miejsce w wypadku
rolników prowadz¹cych gospodarstwo rolne o powierzchni mniejszej ni¿
1 hektar przeliczeniowy, czyli poni¿ej normy obszarowej ustalonej dla
ubezpieczenia obowi¹zkowego albo w wypadku gdy podmioty te pod-
legaj¹ innemu ubezpieczeniu spo³ecznemu czy te¿ maj¹ ustalone prawo
do emerytury lub renty b¹d� do �wiadczeñ z ubezpieczeñ spo³ecznych.
W wy¿ej wymienionych przypadkach rolnicy, ich ma³¿onkowie oraz do-
mownicy mog¹ wyst¹piæ z wnioskiem o objêcie ubezpieczeniem, pod
warunkiem jednak, ¿e praca w gospodarstwie rolnym stanowi dla nich
sta³e �ród³o utrzymania. Z wnioskiem takim wyst¹piæ mo¿e tak¿e osoba,
która, przeznaczy³a grunty prowadzonego gospodarstwa rolnego do za-
lesienia na zasadach okre�lonych w odrêbnych przepisach. Ustawa nie
wymaga, aby dzia³alno�æ rolnicza stanowi³a istotne ani jedyne �ród³o
utrzymania, a wiêc uznaæ nale¿y, ¿e warunek posiadania sta³ego �ród³a
utrzymania z dzia³alno�ci rolniczej jest spe³niony równie¿wtedy, gdy obok
wspomnianego �ród³a utrzymania wystêpuj¹ tak¿e inne. Za tak¹ interpre-
tacj¹ przemawia art. 8 ust. 3 ustawy u.s.r.50
Ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyñskie na wniosek

obejmuje pe³ny zakres �wiadczeñ. Jednak¿e, w przypadku gdy osoba
zainteresowana objêciem ubezpieczeniem wypadkowym, chorobowym
i macierzyñskim na wniosek podlega innemu ubezpieczeniu spo³ecznemu
alboma ustalone prawo do emerytury lub renty b¹d� do �wiadczeñ z ubez-
pieczeñ spo³ecznych, obejmuje siê j¹ ubezpieczeniem na wniosek wy³¹cz-
nie w zakresie ograniczonym do jednorazowego odszkodowania z tytu³u

50 Z uzasadnienia orzeczenia TK z dnia 23 lutego 1993 r. K. 10/92, PiP 1994, z. 7-
8, s. 130 i nast.
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sta³ego, lub d³ugotrwa³ego uszczerbku na zdrowiu, albo �mierci wskutek
wypadku przy pracy rolniczej, b¹d� rolniczej choroby zawodowej (art.
7 ust. 3 w zw. z art. 9 pkt 1 ustawy u.s.r.). Przeszkod¹ do z³o¿enia
wniosku o objêciu dobrowolnym ubezpieczeniem wypadkowym, choro-
bowym i macierzyñskim jest orzeczenie o niezdolno�ci do samodzielnej
egzystencji w stosunku do emerytów i rencistów. Jest to o tyle logiczne,
¿e osoby te nie s¹w stanie prowadziæ dzia³alno�ci rolniczej zapewniaj¹cej
sta³e �ród³o utrzymania.
Ubezpieczeniem emerytalno-rentowym na wniosek obj¹æ mo¿na rol-

nika, jego ma³¿onka i domownika w sytuacji, gdy osoby te nie podlegaj¹
obowi¹zkowemu ubezpieczeniu spo³ecznemu rolników, innemu ubezpie-
czeniu spo³ecznemu ani niemaj¹ ustalonego prawa do emerytury lub renty
b¹d� �wiadczeñ zubezpieczeñ spo³ecznych.Ubezpieczenie powy¿szemo¿e
zaistnieæ tylko w sytuacji, gdy zainteresowane podmioty podlegaj¹ ubez-
pieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyñskiemu w pe³nym
zakresie i z³o¿ono wniosek o objêcie ich ubezpieczeniem emerytalno-
rentowym (art. 16 ust. 2 pkt l ustawy u.s.r.). Ubezpieczeniu powy¿szemu
mo¿e podlegaæ na wniosek tak¿e osoba, która nie jest rolnikiem w chwili
objêcia jej ubezpieczeniem.Warunkiem jest to, aby podlega³a ubezpiecze-
niu emerytalno-rentowemu przez okres co najmniej piêædziesiêciu kwar-
ta³ów oraz zaprzesta³a prowadzenia dzia³alno�ci rolniczej, nie nabywaj¹c
prawa do emerytury lub renty (art. 16 ust. 2 pkt 2 ustawy u.s.r.). Ponadto,
w my�l art. 16 ust. 2 pkt 3 ustawy u.s.r., ubezpieczeniem emerytalno-
rentowymnawniosekobejmuje siê osobêpobieraj¹c¹ rentê rolnicz¹ z tytu³u
niezdolno�ci do pracy jako rentê okresow¹.

V. Prowadzenie dzia³u specjalnego produkcji rolnej a podleganie
ubezpieczeniu spo³ecznemu rolników

Ubezpieczeniu spo³ecznemu rolników podlegaj¹ z mocy ustawy tak¿e
rolnicy prowadz¹cy dzia³y specjalne produkcji rolnej (art. 7 ust. 1 pkt 1
in fine oraz art. 16 ust. 1 pkt 1 in fine ustawy u.s.r.). Dzia³em specjalnym
jest, zgodnie z art. 6 pkt 5 ustawy u.s.r., dzia³ specjalny produkcji rolnej,
o którym mowa w za³¹czniku do ustawy nowelizacyjnej51. Rolnik mo¿e

51 Do dnia 2 maja 2004 r. dzia³em specjalnym w rozumieniu ustawy u.s.r. by³ dzia³
specjalny produkcji rolnej w rozumieniu przepisów podatkowych, a konkretnie ustawy
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skoncentrowaæ siê na jednym lub kilku dzia³ach produkcji ro�linnej b¹d�
zwierzêcej. Do uznania dzia³alno�ci gospodarczej za rolnicz¹ niezbêdne
jest jednak, aby obejmowa³a biologiczne procesy zwi¹zane z ¿yciem ro�lin
i zwierz¹t, tak jak na przyk³ad produkcja materia³u siewnego, ro�lin
ozdobnych czy te¿ hodowla i produkcja materia³u zarodowego zwierz¹t.
Ustawa o ubezpieczeniu spo³ecznym rolników nie precyzujeminimalnych
rozmiarów dzia³alno�ci rolniczej, która potrzebna jest do objêcia rolnika
ubezpieczeniem. Wskazana w przepisach ustawy norma obszarowa do-
tyczy jedynie okre�lenia sytuacji, w jakiej nastêpuje objêcie ubezpiecze-
niem z mocy ustawy i nie ma zastosowania w przypadku dzia³ów spe-
cjalnych.
Jak wspomniano, od dnia 2 maja 2004 r., tj. od dnia wej�cia w ¿ycie

nowelizacji ustawy o ubezpieczeniu spo³ecznym rolników, o tym, co jest
dzia³em specjalnymwrozumieniu tej ustawydecyduje za³¹cznik do ustawy
nowelizuj¹cej. Okre�la on rodzaje upraw lub hodowli stanowi¹cych dzia³y
specjalne produkcji rolnej oraz minimalne ich rozmiary. Dzia³em specjal-
nym w rozumieniu ustawy o ubezpieczeniu spo³ecznym rolników nie jest
produkcja i hodowla, które nie osi¹gnê³y wymaganych prawem rozmia-
rów, a co za tym idzie � dzia³alno�æ taka nie jest równie¿ brana pod uwagê
przy ustalaniu obowi¹zku ubezpieczenia spo³ecznego rolników.

VI. Notariat na styku z ubezpieczeniem spo³ecznym rolników

W zakresie ubezpieczenia spo³ecznego rolników notariusz wykonuje
pewne funkcje oko³oubezpieczeniowe. W praktyce spotyka siê, z jednej
strony, z sytuacjami, kiedy osoba fizyczna nabywa nieruchomo�æ roln¹
miêdzy innymi w celu objêcia ubezpieczeniem rolniczym i wtedy dla
w³a�ciwego wykonania obowi¹zku z art. 80 § 3 ustawy z dnia 14 lutego
1991 r. � Prawo o notariacie52 przydatna mo¿e okazaæ siê znajomo�æ
omówionych wy¿ej zagadnieñ, z drugiej za�, podstawow¹ form¹ zaprze-
stania dzia³alno�ci rolniczej w celu uzyskania �wiadczeñ emerytalno-ren-
towych z ubezpieczenia jest wyzbycie siê w³asno�ci gospodarstwa rol-
nego, como¿e nast¹piæ, pozawyj¹tkami, o którychmowa ni¿ej, wy³¹cznie

z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz.U.
z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.).

52 Tekst jedn.: Dz.U. z 2002 r. Nr 32, poz. 369 ze zm.
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w formie aktu notarialnego. I tu, w celu prawid³owej informacji stron
koniecznym staje siê niejednokrotnie siêgniêcie do przepisów o ubezpie-
czeniu spo³ecznym rolników.
Warunkiemwyp³aty emerytury b¹d� renty inwalidzkiej rolniczejw pe³-

nej wysoko�ci jest zaprzestanie prowadzenia dzia³alno�ci rolniczej. Usta-
wa o ubezpieczeniu spo³ecznym rolników, odmiennie ni¿ wcze�niejsze
przepisy reguluj¹ce uprawnienia do �wiadczeñ emerytalno-rentowych rol-
ników, nie przewiduje wymogu przekazania gospodarstwa rolnego jako
warunku niezbêdnego dla uzyskania przez rolnika prawa do emerytury
lub renty inwalidzkiej. Jednak¿e rolnik, który nadal jest posiadaczem go-
spodarstwa rolnego, podlegaj¹cegoopodatkowaniu podatkiem rolnymb¹d�
prowadzi dzia³ specjalny w rozumieniu przepisów o podatku dochodo-
wym od osób fizycznych, bêdzie mia³ prawo do wyp³aty tylko czê�ci
sk³adkowej wskazanych �wiadczeñ. Ustawa o ubezpieczeniu spo³ecznym
rolników (art. 24) przewiduje bowiem dwuczê�ciow¹ konstrukcjê eme-
rytury i renty inwalidzkiej. Ka¿de z tych �wiadczeñ sk³ada siê z czê�ci
sk³adkowej, która wyp³acana jest zawsze, o ile rolnik uzyska prawo do
�wiadczeñ emerytalno-rentowych oraz z czê�ci uzupe³niaj¹cej, której
wyp³ata uzale¿niona jest od faktu zaprzestania prowadzenia dzia³alno�ci
rolniczej (art. 28 ust. 3 ustawy u.s.r.). Tylko wyj¹tkowo zaprzestanie
prowadzenia dzia³alno�ci rolniczej jest jednym z warunków koniecznych
do uzyskania w ogóle prawa do emerytury. Dotyczy to rolników, którzy
ubiegaj¹ siê o przyznanie emerytury w wieku o 5 lat ni¿szym od wieku
emerytalnego (tzw. wcze�niejsza emerytura � art. 19 ust. 2 pkt 3 ustawy
u.s.r.).
Zgodnie z art. 28 ust. 4 ustawy u.s.r., uznaje siê, ¿e emeryt lub rencista

zaprzesta³ prowadzenia dzia³alno�ci rolniczej, je¿eli ani on, ani jego ma³-
¿onek nie jest w³a�cicielem (wspó³w³a�cicielem) lub posiadaczem gospo-
darstwa rolnegow rozumieniu przepisów o podatku rolnym i nie prowadzi
dzia³u specjalnego, przy czym nie uwzglêdnia siê:
1) gruntów wydzier¿awionych, na podstawie umowy pisemnej, za-

wartej co najmniej na 10 lat i zg³oszonej do ewidencji gruntów i budynków,
osobie niebêd¹cej:
a) ma³¿onkiem emeryta lub rencisty,
b) jego zstêpnym lub pasierbem,
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c) osob¹ pozostaj¹c¹ z emerytem lub rencist¹ we wspólnym gospo-
darstwie domowym,
d) ma³¿onkiem osoby, o której mowa w lit. b) lub c),
2) gruntów trwale wy³¹czonych z produkcji rolniczej na podstawie

odrêbnych przepisów, w tym zalesionych gruntów rolnych,
3) gruntów i dzia³ów specjalnych nale¿¹cych do ma³¿onka, z którym

emeryt lub rencista zawar³ zwi¹zek ma³¿eñski po ustaleniu prawa do
emerytury lub renty rolniczej z ubezpieczenia,
4) w³asno�ci (udzia³u we wspó³w³asno�ci) nieustalonej odpowiednimi

dokumentami urzêdowymi, je¿eli grunty bêd¹ce przedmiotem tej w³asno-
�ci (wspó³w³asno�ci)nieznajduj¹ siêwposiadaniu rolnika lub jegoma³¿onka.
Z brzmienia tego przepisu wynika, ¿e gdy wielko�æ gospodarstwa

rolnego pozostawionego sobie przez rolnika nie przekracza normy obsza-
rowej powoduj¹cej konieczno�æ op³acania podatku rolnego, to zaprzesta³
on prowadzenia dzia³alno�ci rolniczej w rozumieniu ustawy o ubezpie-
czeniu spo³ecznym rolników, choæby faktycznie dzia³alno�æ taka w tym
gospodarstwie by³a przez niego prowadzona53. W tym miejscu zauwa¿yæ
nale¿y, ¿e okresowe zwolnienie rolnika z obowi¹zku p³atno�ci podatku
rolnego nie jest okoliczno�ci¹, która wy³¹cza go z ubezpieczenia spo³ecz-
nego rolników, skoro takiego wy³¹czenia nie przewiduje ustawa o ubez-
pieczeniu spo³ecznym rolników54.
Wspomnieæ równie¿ nale¿y, ¿e chodzi tu tak¿e o opodatkowanie grun-

tów le�nych podatkiem rolnym. Zatem, je�li rolnik pozostawi sobie grunty
le�ne o powierzchni powoduj¹cej powstanie obowi¹zku zap³aty podatku
rolnego, to nie zaprzestaje on prowadzenia dzia³alno�ci rolniczej w rozu-
mieniu przepisów ustawy o ubezpieczeniu spo³ecznym rolników55.
Chc¹c spe³niæ warunek zaprzestania prowadzenia dzia³alno�ci rolni-

czej, emeryt czy rencista powinien przenie�æ w³asno�æ i posiadanie, go-
spodarstwa rolnego na inn¹ osobê, natomiast nie musi wyzbywaæ siê
ca³ego gospodarstwa, mo¿e bowiem wy³¹czyæ i pozostawiæ sobie na

53 Wyrok SA w Bia³ymstoku z dnia 18 czerwca 1998 r. III AUa 298/98, OSA 1999,
nr 5, poz. 26.

54 Wyrok SA w Gdañsku z dnia 20 czerwca 1995 r. III AUr 546/95, OSA 1995, nr 9,
poz. 70.

55 Wyrok SAw Rzeszowie z dnia 15 grudnia 1993 r. III AUr 347/93, OSA 1994, nr 4,
poz. 30.



170

Marcin Orlewski, £ukasz S³otwiñski

w³asno�æ takie grunty (w³¹cznie zbudynkami), których ³¹cznapowierzchnia
nie powoduje opodatkowania podatkiem rolnym. Do najczê�ciej spoty-
kanych w praktyce notarialnej form przeniesienia w³asno�ci gospodar-
stwa rolnego nale¿¹ umowy darowizny, do¿ywocia oraz sprzeda¿y.
Nale¿y pamiêtaæ, ¿e zgodnie z § 8 rozporz¹dzenia Ministra Sprawie-

dliwo�ci z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek
taksy notarialnej56, za sporz¹dzenie aktu notarialnego, dokumentuj¹cego
umowê zbycia nieruchomo�ci, je�li w zwi¹zku z t¹ umow¹ nastêpuje
wyp³ata �wiadczeñ z tytu³u ubezpieczenia spo³ecznego rolników, maksy-
malna taksa notarialna wynosi 600 z³. Stawka ta nie uwzglêdnia oczy-
wi�cie wydania wypisów aktu notarialnego jako odrêbnej czynno�ci no-
tarialnej, w zwi¹zku z czymnale¿y za ichwydanie pobraæ op³atêw oparciu
o § 12 tego rozporz¹dzenia. Dyskusyjn¹ i powoduj¹c¹ rozbie¿no�ci
w praktyce jest natomiast kwestia pobrania op³aty (§ 16) z tytu³u spo-
rz¹dzenia wniosku o wpis w ksiêdze wieczystej. Dotyczy ona jednak
w ogóle s³uszno�ci pobierania tego wynagrodzenia, a nie pobierania go
w przypadku czynno�ci zwi¹zanych z ubezpieczeniem spo³ecznym rol-
ników. Gdyby zatem dopu�ciæ mo¿liwo�æ pobierania op³aty za wniosek
z § 16, nale¿a³oby tak¹ op³atê pobraæ równie¿ w przypadku tych czyn-
no�ci.
Swoboda rolnika w wyborze nabywcy gospodarstwa rolnego mo¿e

czasem prowadziæ do nabycia gospodarstwa przez osobê przypadkow¹,
zupe³nie niezwi¹zan¹ z prac¹ na roli. Twórcy rolniczej ustawy ubezpie-
czeniowej podjêli prób¹ zapobie¿enia takiej sytuacji, wprowadzaj¹c jesz-
cze inn¹ (obok dot¹d wymienionych) formê przekazania gospodarstwa
rolnego, a mianowicie umowê z nastêpc¹. Reguluj¹ j¹ przepisy art. 84-
91 ustawy u.s.r., a w kwestiach nieuregulowanych stosuje siê odpowied-
nio przepisy kodeksu cywilnego. Przez umowê tak¹ rolnik zobowi¹zuje
siê do przeniesienia na osobê m³odsz¹ od siebie o co najmniej 15 lat
(nastêpcê) w³asno�ci i posiadania gospodarstwa rolnego z chwil¹ nabycia
prawa do emerytury lub renty inwalidzkiej, je¿eli nastêpca do tego czasu
bêdzie pracowa³ w tym¿e gospodarstwie. Poza tym umowa z nastêpc¹
mo¿e zawieraæ jeszcze inne postanowienia stron (art. 84 ustawy)57.

56 Dz.U. Nr 148, poz. 1564.
57 Szerzej na temat tej umowy E. D r o z d, Podstawowe zagadnienia konstrukcyjne

umowy z nastêpc¹, Rejent 1991, nr 3, s. 17-40.
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Je¿eli emeryt lub rencista chcia³by wyzbyæ siê w³asno�ci gospodar-
stwa rolnego, a nie mo¿e znale�æ nabywcy, gospodarstwo to mo¿e byæ
przyjête na Skarb Pañstwa za odp³atno�ci¹. Kwestiê tê reguluje art. 58
w zw. z art. 27 ust. 7 pkt 1 ustawy u.s.r. Przejêcie gospodarstwa na
Skarb Pañstwa mo¿e nast¹piæ na wniosek w³a�ciciela gruntów, ale tylko
wtedy, gdy rolnik lub jego ma³¿onek ma ustalone prawo do rolniczych
�wiadczeñ emerytalno-rentowych, a nie zawar³ umowy z nastêpc¹ i nie
ma mo¿liwo�ci sprzeda¿y nieruchomo�ci wchodz¹cych w sk³ad gospo-
darstwa rolnego, co najmniej po cenie odpowiadaj¹cej ich oszacowaniu
wed³ug przepisów o gospodarowaniu nieruchomo�ciami rolnymi Skarbu
Pañstwa.Przejêciagospodarstwa rolnegona rzeczSkarbuPañstwadokonuje
Agencja W³asno�ci Rolnej Skarbu Pañstwa w drodze decyzji administra-
cyjnej. Procedura zwi¹zana ze stwierdzeniem niemo¿no�ci sprzeda¿y oraz
odp³atnym przejêciem gospodarstwa zosta³a uregulowana szczegó³owo
w rozporz¹dzeniu Ministra Rolnictwa i Gospodarki ¯ywno�ciowej z dnia
18 listopada 1992 r. w sprawie stwierdzenia niemo¿no�ci sprzeda¿y nie-
ruchomo�ci przez osoby uprawnione do emerytury lub renty z ubezpie-
czenia spo³ecznego rolników oraz przejmowania tych nieruchomo�ci na
w³asno�æ Skarbu Pañstwa58.
Z przepisówcytowanego rozporz¹dzeniawynika, ¿e je�li nie zg³oszono

oferty zakupu wszystkich nieruchomo�ci przeznaczonych do sprzeda¿y,
a tak¿e je¿eli oferty zosta³y wycofane, Agencja W³asno�ci Rolnej Skarbu
Pañstwa lub upowa¿niony wójt wydaj¹ za�wiadczenie stwierdzaj¹ce brak
mo¿liwo�ci sprzeda¿y nieruchomo�ci wchodz¹cych w sk³ad danego go-
spodarstwa rolnego po cenie odpowiadaj¹cej ich oszacowaniu. Odpis tego
za�wiadczenia nale¿y przes³aæ równie¿ w³a�ciwemu oddzia³owi regional-
nemu Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo³ecznego (§ 5 ust. 2). Zgodnie
z art. 28 ust. 7 ustawy u.s.r., wydane za�wiadczenie stanowi podstawê
do wyp³aty uprawnionemu czê�ci sk³adkowej w ca³o�ci oraz 75% czê�ci
uzupe³niaj¹cej �wiadczenie emerytalno-rentowe, a tak¿e do wyst¹pienia
z wnioskiem do Agencji o przejêcie nieruchomo�ci na rzecz Skarbu Pañ-
stwa (§ 7 ust. 3 pkt 5).
Na gruncie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu spo-

³ecznym rolników, emeryt lub rencista spe³nia tak¿e warunek zaprzestania

58 Dz.U. Nr 89, poz. 445.
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prowadzenia dzia³alno�ci rolniczej, gdy wydzier¿awi swe gospodarstwo
innej osobie fizycznej lub prawnej (art. 28 ust. 4 pkt 3). Zdarza siê bowiem,
¿e strony wyra¿aj¹ wolê dokonania takiej czynno�ci w formie aktu no-
tarialnego. Poza tym taki sposób zaprzestania prowadzenia dzia³alno�ci
rolniczej bêdzie dopuszczalny na gruncie nowego systemu rent struktu-
ralnych w Polsce. Projekt Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich, opraco-
wany przezMinistra Rolnictwa i RozwojuWsi i zatwierdzony przez Radê
Ministrów, który zosta³ przygotowany w oparciu o art. 2 ustawy z dnia
28 listopada 2003 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze �rod-
ków pochodz¹cych z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orien-
tacji i Gwarancji Rolnej59, zawiera wyra�nie okre�lon¹ alternatywê dla
rejestracji pisemnej umowy dzier¿awy w ewidencji gruntów i budynków.
T¹ alternatyw¹ jest forma aktu notarialnego, a zatem sporz¹dzenie oma-
wianej umowy w tej formie wywo³uje zamierzone skutki, bez potrzeby
dokonywania rejestracji. Podobny zapis powinien znale�æ siê w ustawie
o ubezpieczeniu spo³ecznym rolników.
Umowa dzier¿awy gospodarstwa rolnego jest w warunkach polskiej

wsi powszechn¹ form¹ przenoszenia posiadania gospodarstwa na inn¹
osobê. Jest to forma korzystna dla rolnika, który nie chce wyzbyæ siê
w³asno�ci gospodarstwa rolnego, a nie mo¿e b¹d� nie chce przez pewien
czas prowadziæ dzia³alno�ci rolniczej. Jednak, abyumowadzier¿awymog³a
stanowiæ podstawê do wyp³aty pe³nej emerytury czy renty, oprócz wy-
mogów okre�lonych przepisami kodeksu cywilnego, musi spe³niaæ do-
datkowo ³¹cznie wszystkie warunki okre�lone w ustawie o ubezpieczeniu
spo³ecznym rolników. Musi byæ ona zawarta w formie pisemnej na okres
co najmniej 10 lat z osob¹ niebêd¹c¹ zstêpnym emeryta albo rencisty ani
jego pasierbem, z osob¹ pozostaj¹c¹ z emerytem lub rencist¹ we wspól-
nym gospodarstwie domowym, ma³¿onkiem emeryta czy rencisty b¹d�
ma³¿onkiem wymienionych tu osób. Ustawa wymaga jednocze�nie zg³o-
szenia tej umowy do ewidencji gruntów i budynków, co musi byæ
odnotowane i potwierdzone przez pracownika organu ewidencyjnego na
umowie. Dostarczona do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo³ecznego
umowa dzier¿awy jest traktowana jako wniosek o podjêcie wyp³aty czê�ci

59 Dz.U. Nr 229, poz. 2273 ze zm.
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uzupe³niaj¹cej emeryturê czy rentê do pe³nej wysoko�ci, w zwi¹zku z za-
przestaniem prowadzenia dzia³alno�ci rolniczej.

VII.Podsumowanie
Wubezpieczeniu spo³ecznym rolników stopniowod¹¿ono domo¿liwie

maksymalnego objêcia nim wszelkich osób samodzielnie gospodaruj¹-
cych, zwi¹zanych z rolnictwem, choæby nie stanowi³o ono ich g³ównego
�ród³autrzymania60.Zakresubezpieczenia rolniczegouzasadniony jestprzede
wszystkim konieczno�ci¹ zabezpieczenia, choæby na minimalnym pozio-
mie, bytu w³a�cicieli nawet najmniejszych gospodarstw. Nie sposób po-
min¹æ, zw³aszcza przed wprowadzeniem rent strukturalnych w rolnic-
twie, znaczenia ubezpieczeñ spo³ecznych rolników dla przyspieszenia
wymiany pokoleñ i poprawy struktury obszarowej na wsi. W systemie
ubezpieczeñ spo³ecznych rolników ubezpieczenie jest w zasadzie obo-
wi¹zkowe, wyj¹tkowo mo¿e byæ jednak dobrowolne. W systemie ubez-
pieczeñ rolniczych zakres ubezpieczeñ na wniosek jest zdecydowanie
szerszy, ani¿eli w systemie powszechnym. Potrzeba wprowadzonych
ostatnio korekt w zakresie podmiotowym ubezpieczeñ rolniczych wynik³a
z konieczno�ci zmniejszenia dotacji bud¿etowych do tego systemu, w jego
czê�ci emerytalno-rentowej. Obecnie coraz bardziej maleje udzia³ sk³adek
w wydatkach na emerytury i renty rolnicze, co, z jednej strony, jest
nastêpstwem niekorzystnej proporcji miêdzy liczb¹ czynnych zawodowo
rolników op³acaj¹cych sk³adki a liczb¹ emerytów i rencistów, z drugiej
za�, niew³a�ciwej konstrukcji samej sk³adki, która nie jest w ¿adnym
stopniu uzale¿niona od dochodowo�ci gospodarstwa. Powoduje to zrów-
nanie sk³adki rolnika prowadz¹cego ma³e gospodarstwo, produkuj¹ce
w zasadzie na zaspokojenie potrzeb najbli¿szej rodziny, ze sk³adk¹ w³a-
�ciciela wielohektarowego gospodarstwa, prowadzonego najczê�ciej przy
udziale pracowników najemnych.

60 W.M u s z a l s k i, Przemiany zatrudnienia a ubezpieczenie spo³eczne rolników, Po-
lityka Spo³eczna 1993, nr 3, s. 22.


