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Oświadczenie skierowane do ministra pracy i polityki społecznej Władysława Kosiniak-Kamysza 

Szanowny Panie Ministrze! 

Na terenie kraju działa ponad szesnaście tysięcy jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej, w ramach których 

społecznie działa prawie pół miliona członków, w zdecydowanej większości rolników. Członkowie OSP 

gaszą pożary, ale także usuwają skutki nawałnic, powodzi czy wypadków samochodowych.  
Zdecydowana większość jednostek OSP posiada samochód, którego średnia wieku wynosi ponad dwa-

dzieścia lat, a zapewnienie sprawności jego działania zlecane jest przez gminy – najczęściej za symboliczne 

pieniądze – rolnikom ochotnikom. W regionach wschodniej Polski jednostki OSP działające na wsi często 
wykorzystują wozy bojowe z przełomu lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych ubiegłego wieku, zatem je-

dynie bezprzykładne poświęcenie osób, którym powierzono opiekę nad „samochodami strażackimi”, umoż-

liwia wypełnienie nałożonych na nich obowiązków. 
Niestety to bezgraniczne oddanie przejawiające się tym, że często za kilkadziesiąt złotych miesięcznie 

rolnik ochotnik utrzymuje w stałej gotowości bojowej samochód strażacki, w myśl przepisów skutkuje wy-

kluczeniem rolnika z systemu ubezpieczenia społecznego rolników. Art. 6 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 

13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (DzU z 2009 r. nr 205, poz. 1585 z późn. zm.) 
jednoznacznie określa, że osoby wykonujące pracę na podstawie umowy-zlecenia podlegają obowiązkowo 

ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu. Również art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubez-

pieczeniu społecznym rolników (DzU z 2008 r. nr 50, poz. 291 z późn. zm.) wyraźnie wskazuje, że osoba, 
która podlega innemu ubezpieczeniu społecznemu, nie może korzystać z ubezpieczenia społecznego rolni-

ków. W związku z tym każda okoliczność uzyskania prawa do ubezpieczenia społecznego wynikającego 

z regulacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych skutkuje wykluczeniem danej osoby z systemu ubez-

pieczenia społecznego rolników. O skali problemu świadczy fakt, że zdecydowana większość gmin zawiera 
z rolnikiem ochotnikiem jako kierowcą konserwatorem sprzętu strażackiego umowę-zlecenie, a zatem pro-

blem ten dotyczy kilkunastu tysięcy osób. 

Należy podkreślić, że rozwiązaniem nie jest indywidualny, jednostkowy sposób rozstrzygnięcia problemu 
przez prezesa KRUS poprzez unieważnienie – o czym informują media – decyzji poszczególnych oddziałów 

KRUS, na mocy których wykreśla się rolnika kierowcę strażaka z ubezpieczenia rolniczego. 

Zwracamy się do Pana Ministra z następującymi pytaniami. 
1. Jak ministerstwo zamierza rozwiązać problem wykluczenia z systemu ubezpieczenia KRUS rolni-

ków, którzy wykonują podpisane z gminami umowy-zlecenia? 

2. Dlaczego pomimo wieloletniego równoległego odprowadzania składek zdrowotnych za rolnika stra-

żaka zarówno do KRUS, jaki do ZUS, dopiero teraz, po rozpoczęciu działalności systemu eWUŚ wy-
kryto brak spójności przepisów ubezpieczeniowych? 

3. Jaka liczba rolników strażaków została poinformowana o wykreśleniu z ubezpieczenia rolniczego 

w związku z zaistniałą sytuacją? 
4. Czy w przypadku systemowych zmian w ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników planowane 

jest uregulowanie sprawy rolników dwuzawodowców? Chodzi o to, aby osoby, które w przeszłości 

ubezpieczone były zarówno w KRUS, jak i w ZUS, mogły doliczyć do okresu ubezpieczenia rolnicze-
go okresy ubezpieczenia, od których zależy prawo do emerytury lub renty na podstawie odrębnych 

przepisów. 
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