
Warszawa, dnia 1 marca 2006 r.

Opinia

do ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników i ustawy o działach

administracji rz ądowej (druk nr 82)

Uchwalona w dniu 24 lutego 2006 r. ustawa o zmianie ustawy o ubezpieczeniu

społecznym rolników i ustawy o działach administracji rządowej wypracowana została przez

Sejm na podstawie projektu rządowego z druku nr 193.

Celem nowelizacji jest przeniesienie sprawowania nadzoru nad Prezesem Kasy

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z kompetencji ministra właściwego do spraw

zabezpieczenia społecznego do kompetencji ministra właściwego do spraw rozwoju wsi.

Odpowiedzialnym za sferę ubezpieczenia społecznego rolników będzie więc Minister

Rolnictwa i Rozwoju Wsi, odpowiedzialny za politykę rolną i rozwój obszarów wiejskich.

Do sfery kompetencji ministra właściwego w tym zakresie należy w szczególności:

- wydawanie przepisów wykonawczych na podstawie upoważnień ustawowych,

- ogłaszanie rocznej kwoty granicznej podatku dochodowego,

- wnioskowanie do Prezesa Rady Ministrów o powołanie Prezesa Kasy Rolniczego

Ubezpieczenia Społecznego,

- nadawanie statutu Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,

- powoływanie i odwoływanie członków Rady Rolników,

- wyznaczanie dwóch przedstawicieli w Radzie Nadzorczej Funduszu

Składkowego.

Zmiany w powyższym zakresie obejmuje nowelizacja ustawy z dnia 20 grudnia 1990

r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, natomiast w ustawie z dnia 4 września 1997 r. o

działach administracji rządowej dokonano koniecznej, będącej następstwem zmian

kompetencyjnych, korekty w zakresach przedmiotowych obu właściwych działów

administracji .
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Uwagi szczegółowe

W zawartych w ustawie nowelizowanej przepisach upoważniających do wydania

aktów wykonawczych dokonano jedynie zmiany organu upoważnionego do wydania tych

aktów ( zmiana 1 w art. 1 nowelizacji). Dotychczas był to minister właściwy do spraw

zabezpieczenia społecznego, obecnie - minister właściwy do spraw rozwoju wsi.

Należy zauważyć, że z tych względów rozporządzenia te nie tracą mocy wraz z wejściem w

życie nowelizacji (§ 129.1. Zasad techniki prawodawczej) - nie jest więc potrzebny przepis

przejściowy, zachowujący w mocy dotychczasowe przepisy tych rozporządzeń. Należy

jednak pamiętać, że w niektórych z tych rozporządzeń zmiany równoległej z nowelizacją,

przez ministra będącego sukcesorem upoważnienia, wymagają niektóre przepisy, dotyczące

kompetencji ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego (vide rozporządzenie

wydane przez Ministra Polityki Społecznej na podstawie upoważnienia z art. 83 ustawy

nowelizowanej).

Drugą ważną kwestią jest konieczność przeanalizowania dotychczasowych

kompetencji ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego, wiążących się z

działalnością Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego a określonych w innych

ustawach.

I tak, w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej

finansowanych ze środków publicznych:

- zgodnie z art. 78 minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego na

wniosek ministra właściwego do spraw finansów publicznych przeprowadza

kontrolę w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,

- zgodnie z art. 87 minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego w

porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia ma kompetencje do

wydania przepisów wykonawczych określających zakres i sposób przekazywania

przez Kasę wskazanych danych do Narodowego Funduszu Zdrowia,

- zgodnie z art. 90 minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego na

wniosek ministra właściwego do spraw zdrowia, może zobowiązać Kasę do

przeprowadzenia kontroli wykonywania obowiązków płatników w zakresie

zgłoszenia ubezpieczonych do Narodowego Funduszu Zdrowia.

Potrzeba dokonania przedmiotową nowelizacją ewentualnych zmian we wskazanych

przepisach oraz decyzja co do zakresu tych zmian, wymaga stanowiska Rządu.

Sporządziła Hanna Kaśnikowska


