Oświadczenie złożone
przez senator Andżelikę Możdżanowską
na 60. posiedzeniu Senatu
w dniu 7 sierpnia 2014 r.
Oświadczenie skierowane do ministra pracy i polityki społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza oraz
do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego
Szanowni Panowie Ministrowie!
Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów w przypadku, gdy o zasiłek
dla opiekuna ubiegają się rolnicy, małżonkowie rolników lub domownicy, w rozumieniu przepisów ustawy o
ubezpieczeniu społecznym, świadczenie to przysługuje odpowiednio: rolnikom – w przypadku zaprzestania
prowadzenia przez nich gospodarstwa rolnego; małżonkom rolników lub domownikom – w przypadku zaprzestania prowadzenia przez nich gospodarstwa rolnego albo wykonywania przez nich pracy w gospodarstwie rolnym. Ponadto rolnicy, ich małżonkowie lub domownicy muszą podpisać oświadczenie o zaprzestaniu prowadzenia gospodarstwa rolnego lub wykonywania pracy w gospodarstwie rolnym. Rolnik, małżonek
rolnika lub domownik składają je pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
Oświadczenie to może dotyczyć też okresu od dnia 1 lipca 2013 r., za który dana osoba ubiega się o ustalenie
prawa do zasiłku dla opiekuna.
Jednym z niezbędnych warunków podlegania ubezpieczeniu społecznemu w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego jest prowadzenie działalności rolniczej lub wykonywanie stałej pracy w gospodarstwie
rolnym. Złożenie zatem przez rolnika, jego małżonka lub domownika ubiegającego się o przyznanie zasiłku
dla opiekuna, specjalnego zasiłku opiekuńczego albo świadczenia pielęgnacyjnego oświadczenia o zaprzestaniu prowadzenia gospodarstwa rolnego lub wykonywania pracy w gospodarstwie rolnym wskazuje na niespełnienie przez te osoby warunków podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników. Konsekwencją ustania
ubezpieczenia społecznego rolników i objęcia ubezpieczeniem z ZUS z tytułu pobierania zasiłku dla opiekuna, specjalnego zasiłku opiekuńczego albo świadczenia pielęgnacyjnego, w przypadku osób urodzonych po
1948 r., może być nieuzbieranie przez takie osoby okresu dwudziestu pięciu lat podlegania ubezpieczeniu
społecznemu rolników, niezbędnego do ustalenia prawa do emerytury z ubezpieczenia społecznego rolników.
Należy także zauważyć, że ani w ustawie, ani w innych aktach prawnych nie istnieją legalne definicje pojęć
„zaprzestanie prowadzenia gospodarstwa rolnego” i „zaprzestanie wykonywania pracy w gospodarstwie rolnym”.
Wobec tego proszę o odpowiedź na następujące pytania:
1. Czy ministerstwo dostrzega problem wygaśnięcia obowiązku ubezpieczeniowego w KRUS po złożeniu
stosownego oświadczenia o zaprzestaniu prowadzenia gospodarstwa rolnego?
2. Na jakiej podstawie prawnej po przyznaniu zasiłku opiekuńczego rolnik będzie podlegał ubezpieczeniu
społecznemu?
3. Co mają zrobić rolnicy, którzy skorzystają z możliwości pobierania zasiłku opiekuńczego i w przyszłości nie będą mieli możliwości przejścia na emeryturę?
4. W jaki sposób są planowane kontrole, czy dany rolnik faktycznie zaprzestał prowadzenia gospodarstwa
rolnego? Na jakich zasadach będzie to określane?
5. Jakie ewentualne konsekwencje mogą spotkać rolnika, który nie zaprzestał prowadzenia gospodarstwa
rolnego mimo pobierania zasiłku opiekuńczego?
6. Czy ministerstwo prowadzi obecnie prace zmierzające do wyeliminowania tej niekorzystnej dla wielu
polskich rolników sytuacji?
7. Czy po złożeniu stosownego oświadczenia Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa może
wstrzymać dopłaty przyznane rolnikom?
8. Czy ministerstwo dysponuje danymi dotyczącymi liczby osób, które mogą być w takiej sytuacji?
9. Czy po złożeniu we właściwym urzędzie gminy oświadczenia o zaprzestaniu prowadzenia gospodarstwa rolnego gmina ma obowiązek poinformować o powyższym oświadczeniu odpowiedni oddział KRUS?
Jeżeli tak, to jaka jest do tego podstawa prawna?
Z poważaniem
Andżelika Możdżanowska

