INFORMACJA
o posiedzeniu

Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

nr posiedzenia:

12

data posiedzenia:

11 marca 2020 r.

Porządek posiedzenia:
1. Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat funkcjonowania Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego.
2. Przyjęcie planu pracy na 2020 rok.
Posiedzeniu przewodniczył:
przewodniczący komisji Jerzy Chróścikowski.
W posiedzeniu uczestniczyli:
senatorowie członkowie komisji:
Przemysław Błaszczyk, Ryszard Bober, Jacek Bogucki, Jerzy Chróścikowski, Beniamin
Godyla, Maciej Łuczak, Józef Łyczak, Zdzisław Pupa.
goście, m.in.:
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi:
sekretarz stanu Szymon Giżyński ze współpracownikiem,
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego:
prezes Aleksandra Hadzik,
Najwyższa Izba Kontroli:
p.o. dyrektor Departamentu
współpracownikami,

Rolnictwa

przedstawiciele:
Krajowej Rady Izb Rolniczych,
i Właścicieli Rolnych.
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Związków Pracodawców-Dzierżawców

Ad 1.
Informację na temat funkcjonowania Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przedstawili
sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Szymon Giżyński oraz prezes Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Aleksandra Hadzik. Omówiono gospodarkę finansową,
realizację zadań z zakresu ubezpieczeń i świadczeń, koordynację systemów zabezpieczenia
społecznego oraz działalność prewencyjną i rehabilitacyjną. KRUS prowadzi samodzielną
gospodarkę finansową, w jej skład wchodzą m.in. Fundusz Emerytalno-Rentowy, Fundusz
Administracyjny, Fundusz Prewencji i Rehabilitacji, Fundusz Motywacyjny, Fundusz
Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników. Główne zadania, jakie realizuje KRUS
z zakresu ubezpieczeń i świadczeń, dotyczą obsługi ubezpieczonych rolników, wymiaru i poboru
składek, obsługi ubezpieczenia zdrowotnego, udzielania pomocy poszkodowanym rolnikom
w związku z klęskami atmosferycznymi. Są to również zadania związane z wypłatą świadczeń
oraz zadania związane z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego.
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego realizuje kampanię popularyzującą Strategię Wizji
Zero w sektorze rolniczym w Polsce, której celem jest zmniejszenie wypadków przy pracy
i chorób zawodowych. Omówiono także politykę kadrową w KRUS w latach 2017–2019.
Wskazano na wysoki wskaźnik fluktuacji pracowników, na poziomie 8%, od 2016 r. Sytuacja ta
związana jest z wysoką koniunkturą na rynku pracy oraz wysokością wynagrodzenia, jakie
proponuje się pracownikom.
Z przedstawionych przez Najwyższą Izbę Kontroli danych w sprawozdaniu z wykonania
budżetu państwa za 2017 r. i 2018 r. wynika, że pracownicy KRUS zarabiają najmniej
w porównaniu do pracowników zatrudnionych w podobnych instytucjach, takich jak ZUS,
ARiMR czy KOWR. Zaplanowany jest wzrost wynagrodzeń w 2020 r., jednakże znaczna część
zostanie przeznaczona na wzrost minimalnego wynagrodzenia do kwoty 2600 zł (bez dodatku
stażowego).
Ad 2.
Senatorowie członkowie komisji przedstawili propozycje i wnioski do planu pracy komisji.
Po odbyciu dyskusji komisja w głosowaniu jednogłośnie przyjęła plan pracy komisji na 2020 r.
Opracowano w BPS

