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ZARZÑDZENIE Nr 35 MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)
z dnia 23 grudnia 2008 r.
w sprawie nadania statutu Funduszowi Sk∏adkowemu Ubezpieczenia Spo∏ecznego Rolników
Na podstawie art. 76a ust. 3 ustawy z dnia 20 grudnia
1990 r. o ubezpieczeniu spo∏ecznym rolników (Dz. U.
z 2008 r. Nr 50, poz. 291, Nr 67, poz. 411, Nr 70,
poz. 416 i Nr 180, poz. 1112) zarzàdza si´, co nast´puje:
§ 1.
Funduszowi Sk∏adkowemu Ubezpieczenia Spo∏ecznego Rolników nadaje si´ statut, stanowiàcy za∏àcznik
do zarzàdzenia.

Kadencja Rady Nadzorczej Funduszu Sk∏adkowego
Ubezpieczenia Spo∏ecznego Rolników dzia∏ajàcej
w dniu wejÊcia w ˝ycie niniejszego zarzàdzenia up∏ywa z dniem, w którym up∏ywa kadencja Rady Ubezpieczenia Spo∏ecznego Rolników, z tym ˝e cz∏onkowie
tej Rady Nadzorczej pe∏nià swoje funkcje do dnia powo∏ania Rady Nadzorczej Funduszu Sk∏adkowego
Ubezpieczenia Spo∏ecznego Rolników na podstawie
statutu nadanego niniejszym zarzàdzeniem.
§ 3.

—————–
1)

§ 2.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2
pkt 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216,
poz. 1599).

Zarzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni od
dnia og∏oszenia.
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Marek Sawicki

Za∏àcznik do zarzàdzenia Nr 35 Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2008 r. (poz. 37)

STATUT
FUNDUSZU SK¸ADKOWEGO UBEZPIECZENIA SPO¸ECZNEGO ROLNIKÓW
§ 1.

§ 2.

1. Fundusz Sk∏adkowy Ubezpieczenia Spo∏ecznego
Rolników, zwany dalej „Funduszem Sk∏adkowym”,
jest osobà prawnà.

1. Celem Funduszu Sk∏adkowego jest zarzàdzanie
mieniem Funduszu Sk∏adkowego, w tym Êrodkami
finansowymi pochodzàcymi ze sk∏adek na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyƒskie
w celu zapewnienia Êrodków na finansowanie kosztów okreÊlonych w art. 77 ust. 1 ustawy z dnia
20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu spo∏ecznym rolników (Dz. U. z 2008 r. Nr 50, poz. 291, Nr 67,

2. Siedzibà Funduszu Sk∏adkowego jest miasto sto∏eczne Warszawa.
3. Fundusz Sk∏adkowy dzia∏a na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
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poz. 411, Nr 70, poz. 416 i Nr 180, poz. 1112), zwanej dalej „ustawà”.
2. Fundusz Sk∏adkowy mo˝e wspieraç dzia∏ania realizowane w szczególnoÊci przez organizacje spo∏eczne, zawodowe lub samorzàdowe, dzia∏ajàce w obszarze polityki spo∏ecznej, zdrowotnej, edukacyjnej, na rzecz rolników i cz∏onków ich rodzin dotyczàce:
1) zapobiegania wypadkom i nieszcz´Êliwym zdarzeniom w gospodarstwach rolnych, lub
2) promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej, lub
3) rehabilitacji leczniczej i zawodowej o charakterze
prewencyjnym i restytucyjnym, lub
4) pomocy w likwidacji szkód zaistnia∏ych w wyniku
kl´sk ˝ywio∏owych, ekologicznych i innych sytuacji kryzysowych w gospodarstwach rolnych,
których rolnicy nie sà w stanie samodzielnie naprawiç.
§ 3.
1. Ârodki Funduszu Sk∏adkowego pochodzà ze sk∏adek
na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyƒskie i z innych êróde∏ okreÊlonych w ustawie
oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 83
ustawy.
2. Ârodki Funduszu Sk∏adkowego pochodzà równie˝ z:

Poz. 37

7) niedobór funduszu administracyjnego, o którym
mowa w art. 79 ust. 3 ustawy, oraz funduszu prewencji i rehabilitacji, o którym mowa w art. 80
ust. 3 ustawy.
2. Podejmowanie zobowiàzaƒ w celu realizacji zadaƒ
okreÊlonych w § 2 ust. 2 mo˝e nastàpiç wy∏àcznie,
je˝eli w danym roku kalendarzowym sà zagwarantowane Êrodki na finansowanie pozosta∏ych wydatków.
3. Fundusz Sk∏adkowy dokonuje wydatków w sposób
celowy i oszcz´dny kierujàc si´ zasadà uzyskiwania
najlepszych efektów z danych nak∏adów.
§ 5.
Organami Funduszu Sk∏adkowego sà:
1) Rada Nadzorcza;
2) Zarzàd.
§ 6.
1. W sk∏ad Rady Nadzorczej wchodzi:
1) pi´ciu przedstawicieli Rady Rolników;
2) dwóch przedstawicieli wyznaczonych przez ministra w∏aÊciwego do spraw rozwoju wsi;

1) zarzàdzania nabytymi nieruchomoÊciami;

3) jeden przedstawiciel wyznaczony przez ministra
w∏aÊciwego do spraw finansów publicznych;

2) prowadzenia dzia∏alnoÊci gospodarczej, polegajàcej zw∏aszcza na Êwiadczeniu us∏ug w zakresie
opieki zdrowotnej i pomocy spo∏ecznej.

4) jeden przedstawiciel wyznaczony przez ministra
w∏aÊciwego do spraw zabezpieczenia spo∏ecznego.

3. Fundusz Sk∏adkowy nie mo˝e nabywaç nieruchomoÊci rolnych.
§ 4.
1. Fundusz Sk∏adkowy finansuje:
1) Êwiadczenia z ubezpieczenia wypadkowego, chorobowego i macierzyƒskiego;
2) odpis na fundusz administracyjny w wysokoÊci
do 9% planowanych wydatków Funduszu Sk∏adkowego;
3) odpis na fundusz prewencji i rehabilitacji w wysokoÊci do 5% planowanych wydatków Funduszu Sk∏adkowego;
4) bezpoÊrednie koszty funkcjonowania Rady Ubezpieczenia Spo∏ecznego Rolników, zwanej dalej
„Radà Rolników”;
5) koszty zarzàdzania Funduszem Sk∏adkowym i wykonywania jego zobowiàzaƒ jako osoby prawnej,
w tym podejmowanych w celu realizacji zadaƒ
okreÊlonych w § 2 ust. 2;
6) rozwój ubezpieczeƒ dla rolników i cz∏onków
ich rodzin, prowadzonych przez towarzystwa
ubezpieczeƒ wzajemnych zgodnie z art. 66 ustawy;

2. Cz∏onkiem Rady Nadzorczej nie mo˝e byç:
1) osoba pe∏niàca funkcj´ w Prezydium Rady Rolników;
2) pracownik Funduszu Sk∏adkowego lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo∏ecznego.
§ 7.
1. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata.
2. Cz∏onków Rady Nadzorczej powo∏uje i odwo∏uje
minister w∏aÊciwy do spraw rozwoju wsi.
3. Minister w∏aÊciwy do spraw rozwoju wsi odwo∏uje
cz∏onków Rady Nadzorczej, o których mowa w § 6
ust. 1:
1) pkt 1 — na wniosek Rady Rolników;
2) pkt 3 — na wniosek ministra w∏aÊciwego do
spraw finansów publicznych;
3) pkt 4 — na wniosek ministra w∏aÊciwego do
spraw zabezpieczenia spo∏ecznego.
4. Cz∏onka Rady Nadzorczej powo∏anego w trakcie kadencji Rady Nadzorczej powo∏uje si´ na okres pozosta∏y do koƒca jej kadencji.
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5. Cz∏onkostwo w Radzie Nadzorczej wygasa z up∏ywem kadencji Rady Nadzorczej lub w przypadku
Êmierci cz∏onka Rady Nadzorczej.
§ 8.
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3. Do kompetencji Rady Nadzorczej nale˝y równie˝:
1) zatwierdzanie rocznych planów rzeczowo-finansowych Funduszu Sk∏adkowego;
2) zatwierdzanie regulaminu Zarzàdu;

1. Pracami Rady Nadzorczej kieruje Przewodniczàcy
Rady Nadzorczej przy pomocy Wiceprzewodniczàcego i Sekretarza Rady Nadzorczej.

3) dokonywanie wyboru podmiotu do przeprowadzania badania sprawozdania finansowego Funduszu Sk∏adkowego;

2. Rada Nadzorcza wybiera ze swojego sk∏adu Przewodniczàcego, Wiceprzewodniczàcego i Sekretarza
Rady Nadzorczej w g∏osowaniu tajnym wi´kszoÊcià
g∏osów, przy obecnoÊci co najmniej siedmiu cz∏onków Rady Nadzorczej.

4) zatwierdzanie sprawozdania finansowego Funduszu Sk∏adkowego;

3. Cz∏onkowie Rady Nadzorczej wykonujà swoje obowiàzki osobiÊcie.

6) rozpatrywanie spraw wniesionych przez Zarzàd;

§ 9.
1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwo∏uje Przewodniczàcy Rady Nadzorczej z w∏asnej inicjatywy lub na
wniosek co najmniej trzech cz∏onków Rady Nadzorczej, lub Zarzàdu.
2. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej danej kadencji zwo∏uje Zarzàd.
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywajà si´ co najmniej raz na kwarta∏.
4. Posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzi Przewodniczàcy Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecnoÊci
Wiceprzewodniczàcy Rady Nadzorczej.
5. Posiedzenia Rady Nadzorczej sà protoko∏owane
przez Sekretarza Rady Nadzorczej, a protokó∏ podpisywany jest przez wszystkich obecnych na posiedzeniu cz∏onków Rady Nadzorczej.
6. Obs∏ug´ prac Rady Nadzorczej zapewnia Biuro Zarzàdu.
§ 10.
1. Rozstrzygni´cia Rady Nadzorczej zapadajà w formie uchwa∏ podejmowanych na posiedzeniu wi´kszoÊcià g∏osów; w razie równej liczby g∏osów decyduje g∏os prowadzàcego posiedzenie.
2. Z zastrze˝eniem § 8 ust. 2, dla wa˝noÊci uchwa∏y
Rady Nadzorczej wymagana jest obecnoÊç na posiedzeniu co najmniej pi´ciu cz∏onków Rady Nadzorczej.

5) zatwierdzanie sprawozdania z dzia∏alnoÊci Funduszu Sk∏adkowego;

7) wyra˝anie zgody na nabycie lub zbycie nieruchomoÊci przez Fundusz Sk∏adkowy;
8) zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego Biura
Zarzàdu i zasad wynagradzania pracowników.
§ 12.
1. Funkcj´ Zarzàdu pe∏ni z urz´du Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo∏ecznego Rolników.
2. Zarzàd wykonuje swoje zadania przy pomocy Biura Zarzàdu, kierowanego przez dyrektora Biura
Zarzàdu.
3. Zarzàd nadaje, w formie zarzàdzenia, regulamin organizacyjny Biura Zarzàdu, który okreÊla wewn´trznà organizacj´ Biura Zarzàdu oraz szczegó∏owy zakres dzia∏ania jego komórek, po zatwierdzeniu
przez Rad´ Nadzorczà.
4. Zarzàd okreÊla, w formie zarzàdzenia, zasady wynagradzania pracowników Funduszu Sk∏adkowego,
po zatwierdzeniu przez Rad´ Nadzorczà.
§ 13.
1. Do sk∏adania oÊwiadczeƒ woli w imieniu Funduszu
Sk∏adkowego upowa˝niony jest Zarzàd lub ustanowiony przez niego pe∏nomocnik dzia∏ajàcy samodzielnie w granicach udzielonego pe∏nomocnictwa.
2. Do wykonania czynnoÊci okreÊlonego rodzaju lub
czynnoÊci szczegó∏owych Zarzàd mo˝e ustanowiç
pe∏nomocników dzia∏ajàcych samodzielnie w granicach udzielonego pe∏nomocnictwa.
§ 14.

§ 11.
1. Rada Nadzorcza wykonuje sta∏y nadzór nad dzia∏alnoÊcià Funduszu Sk∏adkowego.
2. W ramach nadzoru, o którym mowa w ust. 1, Rada
Nadzorcza i poszczególni jej cz∏onkowie majà prawo w szczególnoÊci do:
1) ˝àdania wyjaÊnieƒ od Zarzàdu;
2) przeglàdania dokumentów Funduszu Sk∏adkowego.

Do zadaƒ i kompetencji Zarzàdu nale˝y w szczególnoÊci:
1) realizacja zadaƒ Funduszu Sk∏adkowego;
2) sporzàdzanie rocznych planów rzeczowo-finansowych Funduszu Sk∏adkowego i przedstawianie ich
Radzie Nadzorczej do zatwierdzenia;
3) sporzàdzanie sprawozdania finansowego Funduszu Sk∏adkowego i przedstawianie go Radzie Nadzorczej do zatwierdzenia;
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4) sporzàdzanie sprawozdania z dzia∏alnoÊci Funduszu Sk∏adkowego i przedstawianie go Radzie Nadzorczej do zatwierdzenia;

7) wydawanie zarzàdzeƒ wewn´trznych, instrukcji s∏u˝bowych i innych przepisów wewn´trznych regulujàcych dzia∏alnoÊç Funduszu Sk∏adkowego;

5) dokonywanie wszelkich czynnoÊci prawnych w zakresie praw i obowiàzków Funduszu Sk∏adkowego
oraz podpisywanie dokumentów zwiàzanych z dzia∏alnoÊcià Funduszu Sk∏adkowego;

8) nadzór nad dzia∏alnoÊcià Biura Zarzàdu.

6) udzielanie pe∏nomocnictw do dokonywania czynnoÊci prawnych;

Szczegó∏owy tryb dzia∏ania Zarzàdu okreÊla regulamin Zarzàdu zatwierdzony przez Rad´ Nadzorczà.

§ 15.
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