Rozwiązania tarczy antykryzysowej dla
rolników realizowane za pośrednictwem
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego
Katarzyna Maciejewska

Abstrakt
Artykuł przedstawia najważniejsze rozwiązania tarczy antykryzysowej, jakie zostały
wdrożone w jednostkach organizacyjnych KRUS. Opisuje różnego rodzaju ulgi i świadczenia
dla rolników i ich domowników. Ustawa o szczególnych instrumentach wsparcia w związku
z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 zakłada możliwość zwolnienia rolników
z opłacania składek na KRUS, gwarantuje zasiłek opiekuńczy dla dzieci, zasiłek chorobowy
na okres kwarantanny, a także zachowuje ważność orzeczeń wydanych na podstawie
przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników. Celem artykułu jest przedstawienie zasad
przyznawania ww. świadczeń, ustalania ich wysokości i kręgu osób uprawnionych do ich
uzyskania oraz korzystania z ulg dla rolników objętych ubezpieczeniem społecznym rolników.
Podsumowanie zawiera ocenę zaprezentowanych rozwiązań.
Słowa kluczowe: rolnik, tarcza antykryzysowa, ubezpieczenie społeczne rolników, zasiłek
opiekuńczy, zwolnienie z obowiązku opłacania składek.
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Wstęp
Specustawa o tzw. tarczy antykryzysowej zapewnia różnego rodzaju ulgi i świadczenia dla rolników ubezpieczonych w KRUS. Ustawa o szczególnych instrumentach
wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 zakłada możliwość zwolnienia rolników z opłacania składek na KRUS. Gwarantuje również zasiłek opiekuńczy dla osób wychowujących dzieci w wieku do 8 lat albo do ukończenia
18 lat w przypadku legitymowania się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym
stopniu niepełnosprawności, jak również dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w związku z tymczasowym zamknięciem żłobka, klubu dziecięcego,
przedszkola, szkoły albo innej placówki, do której dziecko uczęszcza. Rządowa pomoc zapewnia także zasiłek chorobowy w zwiększonej wysokości, jeżeli niezdolność
jest spowodowana zakażeniem lub chorobą układu oddechowego oznaczonymi
w zaświadczeniu lekarskim jako U07 lub COVID-19, zgodnie z Międzynarodową
Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych.
Na mocy Ustawy z 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw rolnicy zostali zwolnieni ze składek KRUS, ale tylko w zakresie składek ubezpieczenia emerytalno-rentowego za drugi kwartał 2020 r. Dotyczy
to rolników i domowników podlegających ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu,
w tym podlegających temu ubezpieczeniu na wniosek i tych, za których składka jest
należna w podwójnej wysokości w związku z prowadzeniem pozarolniczej działalności gospodarczej lub z tytułu współpracy przy prowadzeniu tej działalności. Rolnicy nadal muszą opłacać składki KRUS w zakresie ubezpieczenia wypadkowego,
chorobowego i macierzyńskiego oraz zdrowotnego.
Od 16 maja 2020 r. zgodnie z ustawą z 14 maja br. KRUS przyznaje zasiłek rolnikowi i domownikowi w sytuacji objęcia obowiązkową kwarantanną, nadzorem
epidemiologicznym bądź hospitalizacją.
Niniejszy artykuł ma na celu przedstawienie ogólnych zasad i warunków przyznawania ww. świadczeń, kręgu osób uprawnionych do ich uzyskania oraz zasad
ustalania ich wysokości, a także korzystania z ulg dla rolników objętych ubezpieczeniem społecznym rolników.
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Zasiłek opiekuńczy dla rolnika
Na podstawie przepisów Ustawy z 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, a także przepisów Ustawy z 25 czerwca
1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby
i macierzyństwa zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom podlegającym z mocy ustawy lub na wniosek (w całym okresie podlegania, za który zasiłek opiekuńczy jest
wypłacany) ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu lub
emerytalno-rentowemu, które sprawują osobistą opiekę nad dzieckiem w związku
z zamknięciem żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki,
do której uczęszcza dziecko, albo niemożnością sprawowania opieki przez nianię lub
dziennego opiekuna z powodu COVID-19. Zasiłek opiekuńczy przysługuje z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad:
– dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat,
– dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym
stopniu niepełnosprawności do ukończenia 18 lat albo dzieckiem z orzeczeniem
o niepełnosprawności lub orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.
Podstawę do przyznania zasiłku opiekuńczego stanowi złożony przez ubezpieczonego rolnika/domownika wniosek, w którym m.in. oświadcza, że sprawuje/sprawował osobistą opiekę nad dzieckiem, i wskazuje okresy sprawowania tej opieki.
W przypadku opieki nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o znacznym
lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności do ukończenia 18 lat albo dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o potrzebie kształcenia
specjalnego, oprócz wniosku wnioskodawca jest obowiązany dołączyć orzeczenie
o niepełnosprawności lub orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Zasiłek
opiekuńczy przysługuje od 31 marca 2020 r., tj. od dnia wejścia w życie ww. ustawy.
Ustalenie prawa do zasiłku powinno nastąpić w terminie nie dłuższym niż 30 dni
od dnia wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania decyzji. Obowiązuje 6-miesięczny okres przedawnienia roszczeń o wypłatę zasiłku opiekuńczego
od ostatniego dnia okresu, za który zasiłek przysługuje. Prawo do zasiłku opiekuńczego z tytułu opieki nad dzieckiem należy się na równi matce i ojcu (lub opiekunowi prawnemu). Zasiłek ten wypłaca się tylko jednemu z rodziców – temu, który
wystąpi z wnioskiem o jego wypłatę za dany okres. Zasiłek opiekuńczy przysługuje
rodzicom łącznie, niezależnie od liczby dzieci wymagających opieki.
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W przypadku podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników na wniosek
nie jest wymagany 12-miesięczny okres podlegania temu ubezpieczeniu, tak jak
ma to miejsce w przypadku zasiłku chorobowego z tytułu niezdolności do pracy
w gospodarstwie rolnym, z wyjątkiem zasiłku chorobowego z tytułu wypadku przy
pracy rolniczej. Istotne jest, aby podlegać ubezpieczeniu przez cały okres, za który
zasiłek opiekuńczy jest przyznawany.
Zasiłek opiekuńczy dla rolnika finansowany jest z budżetu państwa i wypłacany
przez KRUS. Wymiar tego zasiłku za każdy dzień wynosi 1/30 kwoty emerytury
podstawowej w rozumieniu art. 6 pkt 7 Ustawy z 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu
społecznym rolników. Dzienna stawka zasiłku opiekuńczego dla rolników wynosi
32,41 zł.
Zasiłek opiekuńczy przysługuje osobie prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą, która wystąpi z odpowiednim wnioskiem i oświadczy, że sprawuje osobistą opiekę nad dzieckiem, jeżeli spełnione zostały wszystkie przesłanki. Jeśli jednak
z posiadanych informacji wynika, że wnioskodawca prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą nie sprawuje osobistej opieki nad dzieckiem, tj. nieprzerwanie,
codziennie wykonuje pracę związaną z prowadzeniem pozarolniczej działalności
gospodarczej (np. codziennie prowadzi sklep), to traci prawo do zasiłku opiekuńczego. Zgodnie z art. 35 ust. 2 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa do zasiłku opiekuńczego stosuje
się odpowiednio przepisy m.in. art. 17, w myśl którego ubezpieczony wykonujący
w okresie orzeczonej niezdolności do pracy pracę zarobkową lub wykorzystujący
zwolnienie od pracy w sposób niezgodny z celem tego zwolnienia traci prawo do zasiłku chorobowego za cały okres tego zwolnienia. W związku z powyższym, jeżeli
osoba uprawniona do zasiłku opiekuńczego będzie wykorzystywała okres pobierania zasiłku w sposób niezgodny z celem, na jaki został przyznany (tj. nie zrezygnuje z pracy/prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej, a tym samym
nie będzie sprawowała osobistej opieki nad dzieckiem), to będzie musiała zwrócić
nienależnie pobrane świadczenie.
Zasiłek opiekuńczy przysługuje również osobie, która jest ubezpieczona w KRUS
z tytułu prowadzenia działalności rolniczej i w systemie powszechnym z tytułu
umowy zlecenia. W takim przypadku rolnik/domownik musi złożyć dodatkowo
oświadczenie, że nie korzystał z wniosku o zasiłek opiekuńczy w ZUS.
Zasiłek opiekuńczy należy się także osobie, która ma przyznaną rentę okresową
i jest ubezpieczona w funduszu emerytalno-rentowym.
Zasiłek opiekuńczy nie przysługuje, jeżeli:
– poza ubezpieczonym jest drugi rodzic mogący zapewnić opiekę dziecku,
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– poza ubezpieczonym są inni członkowie rodziny pozostający we wspólnym gospodarstwie domowym, mogący zapewnić opiekę dziecku,
– drugi rodzic przebywa na zasiłku macierzyńskim,
– ubezpieczony jest tymczasowo aresztowany lub odbywa karę pozbawienia wolności,
– ubezpieczonemu lub drugiemu rodzicowi zostało przyznane prawo do tego
świadczenia z ZUS bądź innego organu rentowego albo przez pracodawcę,
– ubezpieczony jest czasowo niezdolny do pracy; w przypadku, gdy ubezpieczony jest czasowo niezdolny do pracy i z tego tytułu otrzymuje zasiłek chorobowy, zasiłek opiekuńczy nie przysługuje, ponieważ podstawową przesłanką niewykonywania pracy jest niemożność jej wykonywania ze względu na chorobę
ubezpieczonego,
– ubezpieczony pobiera świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna z tytułu opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem;
taki rodzic może sprawować osobistą opiekę nad dzieckiem bez konieczności rezygnacji z działalności rolniczej albo z pracy w gospodarstwie rolnym,
bo takiej działalności już wcześniej zaprzestał w związku z przyznaniem prawa do innych świadczeń z tytułu sprawowania osobistej opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny.
W przypadku gdy współmałżonek pobiera zasiłek chorobowy, zasiłek opiekuńczy przysługuje drugiemu małżonkowi, albowiem osoba chora (pobierająca zasiłek
chorobowy) nie może sprawować opieki.
Z zasiłku opiekuńczego z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem nie są dokonywane zajęcia egzekucyjne oraz potrącenia z tytułu zaległych składek na ubezpieczenie społeczne rolników. Na wniosek rolnika system umożliwi potrącenie z tytułu zaległych składek na ubezpieczenie społeczne.
Z zasiłku opiekuńczego można korzystać nie dłużej niż do dnia poprzedzającego
dzień, w którym dziecko kończy 8 lat. Dyskusję wzbudza granica wieku, która została wyznaczona. Prawdziwy problem mają rodzice starszych dzieci. Trudno sobie
wyobrazić, że dzieci od 9 do 14 roku życia mogą zostać bez opieki. Wydaje się, że
otwarte pozostaje pytanie o racjonalność przyjętych rozwiązań odnośnie do wieku
granicznego dzieci, nad którymi rodzice będą mogli sprawować opiekę i otrzymywać zasiłek w sytuacjach zagrożenia epidemią.
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Zasiłek chorobowy z tytułu U07, COVID-19
Zgodnie z § 1 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 19 marca
2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wysokości jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby
zawodowej oraz zasiłku chorobowego w okresie wskazanym w art. 36 ust. 1 Ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych innymi sytuacjami kryzysowymi ubezpieczonemu przysługuje zasiłek
chorobowy w kwocie 15 zł za każdy dzień czasowej niezdolności do pracy trwającej
nieprzerwanie nie dłużej niż 14 dni, jeżeli ta niezdolność jest spowodowana zakażeniem lub chorobą układu oddechowego oznaczonymi w zaświadczeniu lekarskim
jako U07.1 COVID-19, zgodnie z Międzynarodową Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych. Ustawa z 2 marca 2020 r. w zakresie wskazanym w art. 36 ust. 1
obowiązuje od 8 marca 2020 r. do 3 września 2020 r.
Wobec powyższego od 8 marca 2020 r. zasiłek chorobowy z tytułu czasowej niezdolności do pracy spowodowanej zakażeniem lub chorobą oznaczonymi
w zaświadczeniu lekarskim jako U07 przysługuje ubezpieczonemu w kwocie 15 zł
za każdy dzień nieprzerwanej niezdolności do pracy, maksymalnie do 14. dnia tej
niezdolności. W przypadku gdy ubezpieczony jest nadal niezdolny do pracy, zasiłek
chorobowy za każdy kolejny dzień przysługuje w kwocie po 10 zł, pod warunkiem
że okres nieprzerwanej niezdolności do pracy będzie wynosił co najmniej 30 dni.
Osobom objętym ubezpieczeniem wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim na wniosek zasiłek chorobowy z tytułu czasowej niezdolności do pracy oznaczonej jako U07 przysługuje po upływie 12-miesięcznego nieprzerwanego okresu
zasiłkowego.

Świadczenia dla rolników – zwolnienie
z opłacania składek na KRUS
Osoby objęte ubezpieczeniem emerytalno-rentowym w ramach ubezpieczenia społecznego rolników, zgodnie z Ustawą z 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, zostały całkowicie zwolnione z obowiązku opłacania składek KRUS za drugi kwartał 2020 r. (a zatem za trzy miesiące:
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kwiecień, maj, czerwiec). Rolnik objęty ubezpieczeniem emerytalno-rentowym
w KRUS jest zwolniony z obowiązku składania wniosków o umorzenie składek
KRUS. Ulga ta została przyznana każdemu rolnikowi automatycznie z urzędu.
Co istotne, nieopłacanie składek na KRUS przez wskazany powyżej okres nie oznacza braku ciągłości ubezpieczenia, ponieważ obowiązek zapłaty składek za ubezpieczonych przechodzi w tym przypadku na państwo – składki zostaną opłacone
z budżetu państwa za pośrednictwem Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
Proponowana regulacja stanowi pomoc rządu dla środowiska rolniczego w okolicznościach wprowadzenia w kraju stanu epidemii COVID-19.

Wydłużenie ważności orzeczeń
Orzeczenia o:
– częściowej niezdolności do pracy,
– całkowitej niezdolności do pracy,
– całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji,
– niezdolności do samodzielnej egzystencji,
których ważność upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego
albo stanu epidemii, albo w okresie 30 dni następujących po ich odwołaniu, zachowują ważność przez okres kolejnych 3 miesięcy od dnia upływu terminu ich ważności, w przypadku złożenia wniosku o ustalenie uprawnień do świadczeń na dalszy
okres przed upływem terminu ważności tych orzeczeń.
Na powyższych zasadach zachowują ważność również orzeczenia, których termin ważności upłynął przed 8 marca 2020 r., jeśli wniosek o ustalenie uprawnień
do świadczenia na dalszy okres został złożony przed upływem terminu ważności
tego orzeczenia i nowe orzeczenie nie zostało wydane przed dniem 8 marca 2020 r.
Prawo do świadczeń uzależnionych od stwierdzenia niezdolności do pracy lub
niezdolności do samodzielnej egzystencji ulega wydłużeniu do końca miesiąca kalendarzowego, w którym upłynie przedłużony termin ważności tego orzeczenia, bez
konieczności wydania w tej sprawie decyzji1.
Wydłużenie terminu ważności wymienionych orzeczeń nastąpiło za sprawą
Ustawy z 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych
1. https://www.spes.org.pl/twoje-prawa/renta-z-tytulu-niezdolnosci-do-pracy-i-szkoleniowa/orzekanie-o-niezdolnosci-do-pracy, dostęp 10.05.2020.
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ustaw, zwanej ustawą zmieniającą, która w omawianym zakresie weszła w życie
z mocą od 8 marca 2020 r.

Zasiłek chorobowy za czas kwarantanny
Tarcza antykryzysowa została rozszerzona o nowe świadczenia dla rolników,
w tym o zasiłek chorobowy za czas kwarantanny na nowych zasadach. Według
wcześniejszego projektu ustawy rolnik skierowany na kwarantannę domową mógł
liczyć na wsparcie oferowane ze strony państwa w kwocie nieprzekraczającej 15 zł
za każdy dzień przebywania w przymusowej izolacji. Od 16 maja 2020 r. osoba
ubezpieczona w KRUS może wnioskować o specjalny zasiłek chorobowy z powodu
COVID-19 w sytuacji objęcia obowiązkową kwarantanną, nadzorem epidemiologicznym lub hospitalizacją w związku z koronawirusem. Za ten czas będzie jej przysługiwać zasiłek w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę. W 2020 r.
płaca minimalna wynosi 2600 zł brutto, co oznacza, że w praktyce rolnik przebywający na kwarantannie może liczyć na zasiłek w wysokości 1300 zł brutto. Ustawą
z 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 zrównano zatem prawo osób podlegających
ubezpieczeniu w systemie rolniczym z prawem osób podlegających ubezpieczeniu
w systemie powszechnym.
Zgodnie z art. 46 pkt 45 Ustawy z 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw
w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, zwanej dalej ustawą zmieniającą, zasiłek z tytułu kwarantanny przysługuje ubezpieczonemu rolnikowi i domownikowi, o których mowa w art. 6 ust. 1 i 2
Ustawy z 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, zwanymi dalej
ubezpieczonym rolnikiem i domownikiem. Zasiłek ten może przysługiwać zarówno
samemu właścicielowi gospodarstwa rolnego, jak i pracującym z nim w gospodarstwie domownikom, czyli tzw. osobom współpracującym. Za osobę współpracującą
uważa się:
– małżonka,
– dzieci własne, dzieci drugiego małżonka lub dzieci przysposobione,
– rodziców oraz macochę i ojczyma.
Zasiłek z tytułu kwarantanny przysługuje za okres objęcia obowiązkową kwarantanną, nadzorem epidemiologicznym lub hospitalizacją w związku z COVID-19
wskazany w decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego lub Państwowego Granicznego Inspektora Sanitarnego lub zaświadczeniu lekarskim
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informującym o hospitalizacji w związku z COVID-19, niezależnie od długości tego
okresu, w niepodzielnej kwocie, tj. 1300 zł. Na podstawie art. 59 ustawy zmieniającej, zasiłek z tytułu kwarantanny przysługuje za okres przypadający nie wcześniej niż od 18 kwietnia 2020 r. Zasiłek z tytułu objęcia obowiązkową kwarantanną,
nadzorem epidemiologicznym lub hospitalizacją w związku z COVID-19 następuje
na wniosek, po którego rozpatrzeniu Kasa wydaje stosowną decyzję.
W razie zbiegu prawa do zasiłku z tytułu kwarantanny z prawem do zasiłku chorobowego, o którym mowa w art. 14 Ustawy z 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu
społecznym rolników lub w art. 6 Ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, uprawnionemu wypłaca się jedno świadczenie – wyższe albo wybrane przez uprawnionego.
Natomiast w razie zbiegu prawa do zasiłku z tytułu kwarantanny z prawem do zasiłku macierzyńskiego zasiłek z tytułu kwarantanny nie przysługuje.
Zasiłek z tytułu kwarantanny nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (art. 52m pkt 3 Ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku
dochodowym od osób fizycznych). Z zasiłku z tytułu kwarantanny nie są dokonywane zajęcia egzekucyjne oraz potrącenia z tytułu zaległych składek na ubezpieczenie
społeczne rolników. Na wniosek rolnika system umożliwi potrącenie z tytułu zaległych składek na ubezpieczenie społeczne.
Ustalenie prawa do zasiłku z tytułu kwarantanny powinno nastąpić w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej
do wydania decyzji. Roszczenie o wypłatę zasiłku z tytułu kwarantanny przedawnia
się po upływie 6 miesięcy od ostatniego dnia okresu, za który zasiłek przysługuje.
Po upływie tego czasu prawo do świadczenia przedawnia się. Jeżeli niezgłoszenie
roszczenia o wypłatę zasiłku z tytułu kwarantanny nastąpiło z przyczyn niezależnych od osoby uprawnionej, termin przedawnienia liczy się od dnia, w którym ustała przeszkoda uniemożliwiająca zgłoszenie roszczenia.
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Podsumowanie
W związku z rozszerzającą się epidemią koronawirusa Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaproponował różnego rodzaju ulgi i świadczenia dla rolników ubezpieczonych w KRUS. Rolnicy również, podobnie jak przedsiębiorcy, ponoszą straty
w związku z utrudnieniami w sprzedaży swoich surowców lub z powodu spadku cen.
Kłopoty mają całe branże, np. kwiaciarstwo czy szkółkarstwo, dlatego producentom
rolnym także udzielono wsparcia. Zwolnienie ze składek KRUS, analogicznie jak
w przypadku ZUS, to pierwsza pomoc, którą uzyskali rolnicy. Następnie w ramach
tarczy antykryzysowej przyznano im zasiłek opiekuńczy dla dzieci, zasiłek chorobowy w zwiększonej wysokości w przypadku zakażenia koronawirusem oraz z tytułu objęcia kwarantanną, nadzorem epidemiologicznym i hospitalizacją w związku
z COVID-19. Wydłużono również ważność orzeczeń wydanych przez KRUS. Katalog osób mogących skorzystać z opisanych świadczeń jest duży, ponieważ dotyczy
nie tylko ubezpieczonych rolników/domowników, lecz także osób pobierających
świadczenia emerytalno-rentowe. Wypłacane kwoty są dość wysokie, a uzyskanie
prawa do świadczeń jest stosunkowo proste. W większości przypadków wystarczy
złożyć wniosek, bez konieczności składania dodatkowych dokumentów. Wielu rolników już skorzystało z tej formy pomocy. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
zaznacza, że prezentowane rozwiązania dotyczące łagodzenia skutków epidemii
COVID-19 mogą mieć jeszcze inną formę, dlatego czeka na propozycje od zainteresowanych podmiotów, zwłaszcza od samych rolników. Propozycje te mogą liczyć
na poparcie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, który jednocześnie stara się o dodatkowe środki z UE na wsparcie rolnictwa dotkniętego obecnie spadkiem dochodów.
Oczekuje również przesunięcia niewykorzystanych pieniędzy z Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na wsparcie dochodów w gospodarstwach. W czasach kryzysu
żywność jest szczególnie potrzebna i zawsze będzie na nią popyt, jednak zrywające
się łańcuchy dostaw oraz kłopoty z eksportem i przetwórstwem odbijają się na poszczególnych gospodarstwach. Logiczne jest zatem wsparcie państwa dla rolników,
a wachlarz form tej pomocy jest bardzo bogaty. System wsparcia, jaki zagwarantował
rząd, należy ocenić jako kompleksowe i pozytywne rozwiązanie.
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Anti-crisis shield solutions for farmers
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Abstract
The article presents the most important solutions of the anti-crisis shield that have been
implemented by the KRUS organizational units. It describes various types of allowances and
benefits for farmers and their household members. The Act on specific support instruments
in connection with the spread of the SARS-CoV-2 virus provides for the possibility of
exempting farmers from paying contributions to KRUS, guarantees childcare allowance,
sickness allowance for the quarantine period, and retains the validity of judgments issued on
the basis of social insurance regulations. The purpose of the article is to present the principles
of granting the above-mentioned benefits, determining their amount and the group of people
entitled to receive them, and using reliefs for farmers covered by farmers’ social insurance.
The summary includes an assessment of the presented solutions.
Keywords: farmer, anti-crisis shield, farmers’ social insurance, care allowance, exemption
from the obligation to pay contributions.
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Introduction
The special act on the so-called anti-crisis shield provides various types of
reliefs and benefits for farmers insured under KRUS. The Act on special support
instruments in connection with the spread of the SARS-CoV-2 virus provides for
the possibility of exempting farmers from paying contributions to KRUS. It also
guarantees a care allowance for people raising children up to 8 years of age or up
to 18 years of age in the case of a severe or moderate degree of disability, as well
as children with a special education certificate in connection with the temporary
closure of a nursery, children’s club, kindergarten, school or other institution the
child attends. Government Assistance also provides an increased sickness benefit if
the incapacity is caused by an infection or respiratory disease marked on the medical
certificate as U07 or COVID-19 according to the International Classification of
Diseases and Health Problems.
Pursuant to the Act of March 31, 2020, amending the Act on special solutions
related to the prevention, counteracting and combating COVID-19, other infectious
diseases and emergencies caused by them, and some other acts, farmers were
exempted from the KRUS contributions, but only in terms of contributions oldage and disability pension insurance for the second quarter of 2020. This applies
to farmers and household members subject to old-age and disability pension
insurance, including those subject to this insurance upon application and those for
whom the contribution is due in a double amount in connection with running a
non-agricultural business or assisting in carrying out this activity. Farmers still have
to pay KRUS contributions for accident, sickness, maternity and health insurance.
From May 16, 2020, in accordance with the Act of May 14 this year, KRUS grants
an allowance to a farmer and a household member in a situation of compulsory
quarantine, epidemiological supervision or hospitalization.
This article aims to present the general terms and conditions for granting the
above-mentioned benefits, the group of people entitled to receive them and the rules
for determining their amount, as well as using reliefs for farmers covered by farmers’
social insurance.
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Care allowance for a farmer
Pursuant to the provisions of the Act of March 31, 2020, amending the Act
on special solutions related to the prevention, counteracting and combating of
COVID-19, and other infectious diseases and emergencies caused by them and
certain other acts, as well as the provisions of the Act of June 25, 1999 on cash benefits
from social insurance in the event of sickness and maternity, the carer’s allowance
is granted to persons subject to personal care by virtue of the Act or upon request
(throughout the entire period of coverage for which the carer’s allowance is paid) for
accident, sickness, maternity or pension insurance, for a child due to the closure of a
nursery, children’s club, kindergarten, school or other facility attended by the child,
or the inability to provide care by a nanny or day caregiver due to COVID-19. The
carer’s allowance is granted due to the necessity of personal care:
– a child under 8 years of age,
– a child with a certificate of a significant or moderate degree of disability up to
the age of 18 or a child with a certificate of disability or a certificate of the need
for special education.
The basis for granting the care allowance is an application submitted by the
insured farmer/household member, in which, among others, they declare they are
personally taking care of the child and indicate the periods of such care. In the case
of caring for a child with a certificate of a significant or moderate degree of disability
up to the age of 18, or a child with a certificate of disability or a certificate on the
need for special education, in addition to the application, the applicant is obliged to
attach a certificate of disability or a certificate of the need for special education. The
care allowance is due from March 31, 2020, the date which the above-mentioned
law came into force. The entitlement to the allowance should be determined within
no more than 30 days from the date of clarifying the last circumstance necessary to
issue the decision. There is a 6-month limitation period for claims for the payment
of a care allowance from the last day of the period for which the allowance is granted.
The right to a care allowance for the care of the child belongs to the mother and
father (or legal guardian) equally. This allowance is paid only to one of the parents –
the one who applies for it for a given period. Parents’ allowance is granted to parents
jointly, regardless of the number of children requiring care.
In the case of being subject to social insurance for farmers, upon application,
a 12-month period of coverage is not required, as is the case with sickness benefit
for incapacity to work on a farm, except for sickness benefit for an accident during
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agricultural work. It is important that the person is insured for the entire period for
which they are granted a care allowance.
The care allowance for a farmer is financed from the state budget and paid by
KRUS. The amount of this allowance for each day is 1/30 of the amount of the basic
pension within the meaning of Art. 6 point 7 of the Act of 20 December 1990, on
the social insurance of farmers. The daily rate of the care allowance for farmers is
PLN 32.41.
The care allowance is granted to a person running a non-agricultural business
activity, who submits the relevant application and declares that they are personally
taking care of the child, and meets all the required conditions. However, if the
available information shows that the applicant conducting non-agricultural business
activity is not providing personal care for the child, such that they are continuously
performing work related to non-agricultural business activity every day (running a
shop every day), they lose the right to a care allowance. According to Art. 35 sec. 2 of
the Act on cash benefits from social insurance in the event of sickness and maternity,
the provisions of, inter alia, art. 17, according to which the insured who performs
gainful employment during the period of the declared incapacity for work or uses
the leave in a manner inconsistent with the purpose of the leave, loses the right to
sickness benefit for the entire period of the leave. In connection with the above, if the
person entitled to the care allowance uses the period of receiving the allowance in a
manner inconsistent with the purpose for which it was granted (i.e. will not resign
from work/non-agricultural business activity, and thus will not personally care for
the child), they will have to return the unduly received benefit.
The care allowance is also granted to a person who is insured with KRUS for
agricultural activity and under the general system under a mandate contract. In this
case, the farmer/household member must additionally submit a declaration that
they have not submitted an application for a care allowance in ZUS.
The carer’s allowance is also granted to a person who has been awarded a periodic
pension and is insured with a pension fund.
The carer’s allowance will not be granted if:
– apart from the insured person, there is another parent who can provide care
for the child,
– apart from the insured person, there are other family members living in the
same household who can provide care for the child,
– the other parent is on a maternity allowance,
– the insured is temporarily arrested or serving a sentence of imprisonment,
– the insured person or the other parent has been granted the right to this benefit
from ZUS or another pension authority or by the employer,
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– the insured person is temporarily unable to work; if the insured is temporarily
incapable of work and therefore receives a sickness allowance, the carer’s
allowance is not granted, as the basic premise for not performing work is the
inability to perform work due to the insured’s illness,
– the insured person receives a nursing benefit, a special care allowance or a
caregiver’s allowance for the care of a disabled child; such a parent may take
personal care of the child without the necessity to give up agricultural activity
or work on a farm because such activity has already ceased in connection with
the granting of the right to other benefits for taking personal care of a disabled
family member.
If the spouse receives sickness benefit, the other spouse is entitled to the care
allowance, because the sick person (receiving sickness benefit) cannot provide care.
No enforcement seizures and no deductions for outstanding contributions for
farmers’ social insurance are made from the care allowance for caring for a child.
At the farmer’s request, the system will make it possible to deduct the outstanding
social security contributions.
The care allowance may be used for no longer than the day preceding the day
on which the child turns 8 years of age. The age limit that has been set has inspired
debate. The real problem exists for parents of older children. It is hard to imagine
that children between the ages of 9 and 14 may be left unattended. It seems that the
question of the rationality of the adopted solutions with regard to the age limit of
children for whom parents will be able to care for and receive benefits in situations
of risk of an epidemic remains open for discussion.

U07, COVID-19 sickness benefit
Pursuant to §1 of the Regulation of the Minister of Agriculture and Rural
Development of March 19, 2020, amending the regulation on determining the
amount of one-off compensation for an accident during agricultural work or
agricultural occupational disease and sickness benefit in the period specified in art.
36 sec. 1 of the Act of March 2, 2020, on special solutions related to the prevention,
counteracting and combating COVID-19, other infectious diseases and caused by
other crisis situations, the insured person is entitled to a sickness benefit in the amount
of PLN 15 for each day of temporary incapacity to work lasting continuously for no
longer than 14 days if this incapacity is caused by an infection or a respiratory disease
marked U07.1 COVID-19 on the medical certificate according to the International

Ubezpieczenia w Rolnictwie – Materiały i Studia, 1(73)/2020

|193

Anti-crisis shield solutions for farmers implemented by the Agricultural Social Insurance Fund

Classification of Diseases and Health Problems. The Act of March 2, 2020, to the
extent specified in Art. 36 sec. 1 is valid from March 8, 2020 to September 3, 2020.
Therefore, from March 8, 2020, sickness benefit for temporary incapacity to work
caused by infection or disease marked in the medical certificate as U07 is granted to
the insured in the amount of PLN 15 for each day of continuous incapacity to work,
up to the 14th day of such incapacity. If the insured is still incapable of work, the
sickness benefit for each subsequent day is paid in the amount of PLN 10, provided
that the period of uninterrupted incapacity for work is at least 30 days.
Persons covered by accident, sickness and maternity insurance, upon request,
are entitled to a sickness benefit for temporary incapacity to work marked as U07
after a 12-month uninterrupted benefit period.

Benefits for farmers – exemption
from paying contributions to KRUS
Persons covered by retirement and disability insurance under the social
insurance of farmers, in accordance with the Act of March 31, 2020, amending the
Act on special solutions related to the prevention, counteracting and combating of
COVID-19, other infectious diseases and crisis situations caused by them, and certain
other acts, have been entirely exempt from the obligation to pay KRUS contributions
for the second quarter of 2020 (and therefore for three months: April, May, June).
A farmer covered by KRUS retirement and disability pension insurance is exempt
from the obligation to submit applications for remission of KRUS contributions.
This relief was granted to each farmer automatically ex officio. Importantly, failure
to pay contributions to KRUS for the period indicated above does not mean
that there is no continuity of insurance because in this case the obligation to pay
contributions for the insured is transferred to the state – contributions will be paid
from the state budget through the Agricultural Social Insurance Fund. The proposed
regulation provides government assistance to the agricultural environment in the
circumstances of the COVID-19 pandemic in the country.
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Extension of validity of judgments
Judgments for:
– partial incapacity for work,
– total incapacity for work,
– total inability to work and inability to live independently,
– inability to exist independently,
the validity of which expires during the period of the pandemic threat or pandemic
state, or in the period of 30 days following their cancellation, remain valid for the
next 3 months from the date of expiry of their validity, in the case of submitting an
application for establishing entitlement to benefits for a further period before the
expiry of these decisions.
On the above-mentioned principles, the validity period of which expired
before March 8, 2020, shall also remain valid, if the application for establishing the
entitlement to the benefit for a further period was submitted before the expiry date
of the judgment and the new judgment was not issued before March 8, 2020.
The right to benefits dependent on the declaration of incapacity for work or
incapacity for independent existence shall be extended until the end of the calendar
month in which the extended period of validity of this decision will expire, without
the need to issue a decision on this matter1.
The extension of the validity period of the above-mentioned judgments took place
due to the Act of March 31, 2020, amending the Act on special solutions related to
the prevention, counteracting and combating of COVID-19, other infectious diseases
and crisis situations caused by them, and some other acts, called the Amending Act,
which in the discussed scope, entered into force on March 8, 2020.

Sickness benefit for the quarantine period
The anti-crisis shield was extended to include new benefits for farmers, including
sickness benefits for the quarantine period under the new rules. According to an
earlier draft act, a farmer directed to quarantine at home could count on state support
in the amount not exceeding PLN 15 for each day of being in forced isolation. From
May 16, 2020, a person insured in KRUS may apply for a special sickness benefit due
1. https://www.spes.org.pl/twoje-prawa/renta-z-tytulu-niezdolnosci-do-pracy-i-szkoleniowa/orzekanie-o-niezdolnosci-do-pracy, access 10.05.2020.
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to COVID-19 in a situation of compulsory quarantine, epidemiological supervision
or hospitalization in connection with the coronavirus. During this time, they will
be entitled to an allowance equal up to 50% of the minimum wage. In 2020, the
minimum wage is PLN 2,600 gross, which means that in practice a farmer staying in
quarantine can count on an allowance of PLN 1,300 gross. Thus, the Act of 16 April
2020, on special support instruments in connection with the spread of the SARSCoV-2 virus equates the right of persons insured in the agricultural system with the
right of persons insured under the general system.
According to Art. 46 point 45 of the Act of May 14, 2020, amending certain
acts in the field of protective measures in connection with the spread of the SARSCoV-2 virus, hereinafter referred to as the Amending Act, the quarantine allowance
is granted to the insured farmer and the household member referred to in Art. 6 sec.
1 and 2 of the Act of 20 December 1990, on social insurance for farmers, hereinafter
referred to as the insured farmer and the household member. This allowance may
be granted to both the farm owner and the household members working with him,
(cooperating person). A cooperating person is considered to be:
– a spouse,
– own children, children of the other spouse or adopted children,
– parents as well as stepmother and stepfather.
The quarantine allowance is granted for the period of compulsory quarantine,
epidemiological supervision or hospitalization in connection with COVID-19
indicated in the decision of the State Poviat Sanitary Inspector or the State Border
Sanitary Inspector or a medical certificate informing about hospitalization
in connection with COVID-19, regardless of the length of this period, in the
indivisible amount, i.e. PLN 1,300. Based on Article 59 of the Amending Act, the
quarantine allowance is granted for the period falling no earlier than April 18,
2020. The allowance for compulsory quarantine, epidemiological supervision or
hospitalization in connection with COVID-19 is granted upon application, after
which the Fund issues a corresponding decision.
In the event of the convergence of the right to the quarantine benefit with the
right to the sickness benefit referred to in Art. 14 of the Act of 20 December 1990, on
social insurance for farmers or in art. 6 of the Act of June 25, 1999, on cash benefits
from social insurance in the event of sickness and maternity, the beneficiary is paid
one benefit – whichever is higher or the one selected by the beneficiary. However, if
the right to quarantine allowance coincides with the right to a maternity allowance,
the quarantine allowance is not granted.
The quarantine allowance is not subject to personal income tax (Article 52m
point 3 of the Act of 26 July 1991 on personal income tax). The quarantine allowance
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is not subject to any enforcement seizures and will not be deducted based on the
farmers’ outstanding social security contributions. At the farmer’s request, the
system will make it possible to deduct the outstanding social security contributions.
The entitlement to the quarantine allowance should be determined no later than
30 days from the date on which the last circumstance necessary to issue the decision
is clarified. The claim for payment of the quarantine allowance expires 6 months
after the last day of the period for which the allowance is due. After that time, the
entitlement to the benefit expires. If the failure to submit a claim for payment of the
quarantine allowance was due to reasons beyond the control of the entitled person,
the limitation period is counted from the date on which the obstacle preventing the
submission of the claim ceased to exist.

Summary
In connection with the spreading coronavirus pandemic, the Minister of
Agriculture and Rural Development has offered various types of reliefs and benefits for
farmers insured by KRUS. Farmers, like entrepreneurs, suffer losses due to difficulties
in selling their raw materials or as a result of falling prices. Entire industries, such
as floriculture or nursery, face problems, which is why agricultural producers were
also granted support. Exemption from KRUS contributions, as in the case of ZUS,
was the first aid that farmers obtained. Then, as part of the anti-crisis shield, they
were granted a care allowance for children, increased sickness allowance in the
case of coronavirus infection, and for quarantine, epidemiological supervision and
hospitalization in connection with COVID-19. The validity of the judgments issued
by KRUS has also been extended. The catalog of people who can take advantage
of the benefits described above is large, as it concerns not only insured farmers/
household members, but also people receiving old-age and disability pensions. The
amounts paid out are quite high and it is relatively easy to qualify for benefits. In most
cases, it is enough to submit an application without the need to submit additional
documents. Many farmers have already benefited from this form of aid. The Ministry
of Agriculture and Rural Development emphasizes that the presented solutions
for mitigating the effects of the COVID-19 pandemic may have yet another form,
therefore it is waiting for proposals from interested entities, especially from farmers
themselves. These proposals can count on the support of the Minister of Agriculture
and Rural Development, who at the same time is attempting to obtain additional
funds from the EU to support agriculture currently affected by a decline in revenue.
It also expects unused money from the Rural Development Program to be shifted to
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farm income support. In times of crisis, food is especially needed and will always be
in demand, but severing supply chains and problems with exports and processing
have an impact on individual farms. It is therefore logical for the state to support
farmers, and the range of this type of aid is very rich. The support system guaranteed
by the government should be assessed as a comprehensive and positive solution.
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