
Oświadczenie złożone 

przez senatora Ireneusza Niewiarowskiego 

na 61. posiedzeniu Senatu 

w dniu 25 września 2014 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra pracy i polityki społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza oraz 

do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego 

Szanowny Panie Ministrze! 

Członkami wielu rodzin rolników są osoby niepełnosprawne. Konieczność zapewnienia opieki osobie nie-

pełnosprawnej wymaga zwiększenia obowiązków każdego członka rodziny oraz większych nakładów finan-

sowych. 

Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługuje 

krewnym, jeżeli nie podejmują oni zatrudnienia lub rezygnują z zatrudnienia czy innej pracy zarobkowej w 

celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności 

albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki 

lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz ko-

nieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i eduka-

cji. 

NSA stwierdził, że na gruncie ustawy o świadczeniach rodzinnych dla rolnika prowadzącego gospodar-

stwo rolne nie ma zastosowania pojęcie „rezygnacja z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej”. Praca we 

własnym gospodarstwie rolnym, zarządzanie nim, jest formą aktywności zawodowej uprawianą w celach 

zarobkowych. Oznacza to, że nie jest możliwe uzyskanie świadczenia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 ustawy 

o świadczeniach rodzinnych, w sytuacji, gdy rolnik prowadzi gospodarstwo rolne. Sam fakt prowadzenia 

gospodarstwa rolnego pozbawia rolnika prawa do świadczenia pielęgnacyjnego i nie ma w tym przypadku 

potrzeby dokonywania oceny, czy wielkość posiadanego przez niego gospodarstwa, rodzaj upraw, pozwalał-

by mu na podjęcie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej poza rolnictwem, a pracy takiej nie podejmuje 

(bądź z niej rezygnuje) z powodu konieczności opieki nad osobą niepełnosprawną, względem której ciąży na 

nim obowiązek alimentacyjny. 

KRUS informuje, że warunkiem niezbędnym do podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników jest 

prowadzenie działalności rolniczej, wykonywanie stałej pracy w gospodarstwie rolnym. Złożone zatem przez 

rolnika, jego małżonka lub domownika, ubiegającego się o przyznanie zasiłku dla opiekuna, specjalnego 

zasiłku opiekuńczego albo świadczenia pielęgnacyjnego, oświadczenie o zaprzestaniu prowadzenia gospo-

darstwa rolnego lub wykonywania pracy w gospodarstwie rolnym wskazuje na niespełnienie przez te osoby 

warunków do podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników. Niespełnianie warunków do podlegania 

ubezpieczeniu społecznemu rolników oznacza wyłączenie z tego ubezpieczenia, w tym również w okresie 

wstecznym, a także z ubezpieczenia zdrowotnego w KRUS. 

Mieszkańcy wsi zaniepokojeni są perspektywą utraty ubezpieczenia społecznego rolników w obliczu 

przepisów na przykład uzależniających prawo do świadczeń emerytalnych od wymaganego okresu składko-

wego, uzależniających także wysokość świadczenia emerytalnego od liczby zapłaconych składek. Chcieliby 

nadal podlegać ubezpieczeniu w KRUS, choć nie mogą też odmówić opieki najbliższym. Za opiekę powinni 

być choć po części wynagradzani poprzez pobieranie świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opie-

kuńczego lub zasiłku dla opiekuna. 

Uważam, że rolnik, a także małżonek rolnika i domownik, pobierający świadczenie pielęgnacyjne, spe-

cjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna, nie powinien tracić ubezpieczenia społecznego rolników. 

Z poważaniem 

Ireneusz Niewiarowski 




