
Oświadczenie złożone 

przez senatora Józefa Zająca 

na 78. posiedzeniu Senatu 

w dniu 10 lipca 2015 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego 

Szanowny Panie Ministrze! 

W związku z postulatami zgłaszanymi przez miejskie ośrodki pomocy rodzinie, które wskazywały, iż ob-

owiązujące aktualnie przepisy ustawy o świadczeniach rodzinnych są krzywdzące dla osób ubezpieczonych 

w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, podjąłem kilka miesięcy temu inicjatywę ustawodawczą 

zmierzającą do nowelizacji ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników (druk senacki nr 851). Niestety, 

w dniu 7 maja 2015 r. projekt ten został wycofany z dalszego procedowania. 

Zgodnie z aktualnie obowiązującym art. 17b ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych 

(DzU z 2013 r., poz. 1456 z późn. zm.) osobami uprawnionymi do specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz 

świadczenia pielęgnacyjnego są rolnicy, małżonkowie rolników i domownicy, którzy zaprzestaną prowadze-

nia gospodarstwa rolnego lub wykonywania pracy w gospodarstwie rolnym. Także obowiązująca od 15 maja 

2014 r. ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (DzU z 2014 r. 

poz. 567) uprawnia rolników, małżonków rolników lub domowników do ubiegania się o zasiłek dla opiekuna 

pod warunkiem zaprzestania prowadzenia przez nich gospodarstwa rolnego lub wykonywania pracy w takim 

gospodarstwie rolnym. 

W praktyce zaprzestanie prowadzenia gospodarstwa rolnego lub wykonywania pracy w gospodarstwie 

rolnym powoduje niespełnienie przez te osoby warunków do podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolni-

ków, tym samym tracą one uprawnienia do nabycia renty lub emerytury z KRUS. 

Ponadto zaprzestanie opłacania składek do KRUS przez osoby urodzone po 1948 r. może doprowadzić do 

sytuacji, w której nie spełnią one warunku podlegania przez 25 lat ubezpieczeniu społecznemu rolników, co 

jest niezbędne do ustalenia prawa do emerytury z KRUS. 

To ogranicza dostęp do świadczeń z rolniczych ubezpieczeń społecznych grupie osób określonej przepi-

sami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o zasiłku dla opiekunów. Zgodnie bowiem z art. 6 

ust. 2a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (DzU z 2013 r. poz. 1403 z późn. zm.) za osoby pobiera-

jące świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna opłacane są składki 

na ubezpieczenie emerytalne i rentowe do ZUS. 

W związku z powyższym chciałbym uzyskać informację, czy ministerstwo rolnictwa podejmie działania 

zmierzające do eliminacji przepisów krzywdzących osoby ubezpieczone w KRUS i chcące skorzystać 

z uprawnień danych im przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych. 

Z poważaniem 

Józef Zając 

 

 




