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Abstrakt
Wynikające z art. 64 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników zadanie Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego polega m.in. na kierowaniu rolników na rehabilitację
leczniczą. Zakwalifikowane osoby kierowane są do sześciu Centrów Rehabilitacji Rolników
KRUS w Jedlcu, Iwoniczu Zdroju, Horyńcu Zdroju, Świnoujściu, Szklarskiej Porębie
i Kołobrzegu. W marcu ze względu na stan epidemii, działalność Centrów została czasowo
ograniczona, a następnie wznowiona w rygorze sanitarno-epidemiologicznym. Osoby
kierowane na turnusy rehabilitacyjne zostały wówczas zobowiązane do wykonania testu
w kierunku zakażenia wirusem SARS-CoV-2. Wzrost liczby zachorowań spowodował
ponowne ograniczenie działalności w październiku br.
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Wstęp
Jednym z ustawowych zadań Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
zgodnie z art. 64 ustawy z 20 grudnia 1990 r., jest kierowanie osób ubezpieczonych
i uprawnionych do świadczeń z ubezpieczenia, wykazujących całkowitą niezdolność
do pracy w gospodarstwie rolnym, ale rokujących jej odzyskanie w wyniku leczenia
i rehabilitacji, albo zagrożonych całkowitą niezdolnością do pracy w gospodarstwie
rolnym na nieodpłatną rehabilitację leczniczą do zakładów rehabilitacyjnych, tj.
Centrów Rehabilitacji Rolników KRUS.
Celem niniejszego artykułu jest omówienie działalności rehabilitacyjnej KRUS
w czasie trwania w kraju epidemii COVID-19.

Ograniczenie działalności
centrów Rehabilitacji Rolników KRUS
W związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną w kraju minister zdrowia 16 marca 2020 r. wydał rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie ogłoszenia
na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego, a następnie
20 marca 2020 r. rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej
Polskiej stanu epidemii.
Zgodnie z zapisami ww. rozporządzeń została czasowo ograniczona działalność
Centrów Rehabilitacji Rolników KRUS. Oznaczało to wstrzymanie udzielania pacjentom świadczeń opieki zdrowotnej, dlatego też Kasa Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego zaprzestała kierowania osób uprawnionych na rehabilitację leczniczą.
Rolnicy skierowani na rehabilitację leczniczą przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego, którzy nie mieli możliwości jej ukończenia i przebywali na turnusie krócej
niż 17 dni, mogli zostać w pierwszej kolejności ponownie skierowani na turnus zaraz
po wznowieniu działalności Centrów.
Mając na uwadze sytuację w kraju, kierownicy Centrów Rehabilitacji Rolników
KRUS zostali zobowiązani do bezwzględnego stosowania przepisów zapobiegających rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 oraz bieżącego śledzenia poleceń
właściwych organów (np. Rady Ministrów, Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia) i stosowania się do nich.
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Wznowienie działalności Centrów Rehabilitacji
Rolników KRUS i organizacja rehabilitacji leczniczej
w rygorze sanitarno-epidemiologicznym
Wznowienie działalności Centrów Rehabilitacji Rolników KRUS możliwe było
po wejściu w życie Rozporządzenia Rady Ministrów z 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem
stanu epidemii.
Mając na uwadze powyższe oraz bezpieczeństwo pacjentów i personelu, Centrów zostały opracowane Wytyczne przeciwepidemiczne Centrali KRUS dla OR/PT
KRUS oraz Centrów Rehabilitacji Rolników KRUS dla bezpiecznego wznowienia
działalności zakładów rehabilitacji leczniczej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem
stanu epidemii warunkiem rozpoczęcia rehabilitacji przez rolnika było uzyskanie
negatywnego wyniku testu w kierunku zakażenia wirusem SARS-CoV-2, refundowanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia, wykonanego nie wcześniej niż 6 dni
przed terminem rozpoczęcia turnusu.
Podstawą wykonania testu na obecność koronawirusa było elektroniczne zlecenie wystawiane przez Centra Rehabilitacji Rolników KRUS w aplikacji EWP, za pośrednictwem portalu https://gabinet.gov.pl/, zgodnie z procedurą postępowania
ustaloną z Narodowym Funduszem Zdrowia:
1. Oddział Regionalny/Placówka Terenowa KRUS informowała Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS o konieczności wykonania testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 u osób kierowanych na rehabilitację leczniczą.
2. Punkt pobrań, na podstawie wystawionego przez Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS elektronicznego zlecenia widocznego w systemie EWP, pobierał
od pacjenta wymaz i wysyłał go do laboratorium, uzupełniał również niezbędne
informacje w aplikacji EWP.
3. Pacjent nie otrzymywał żadnego skierowania na badanie, był tylko informowany przez Oddział Regionalny/Placówkę Terenową KRUS, gdzie może się zgłosić
na pobranie.
4. Laboratorium COVID realizowało zlecenie i wynik testu diagnostycznego wprowadzało do aplikacji EWP.
5. Wynik testu był dostępny dla zlecającego badanie, tj. Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS, w aplikacji EWP.
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6. Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS informowało o wyniku testu diagnostycznego Oddział Regionalny/Placówkę Terenową KRUS w formie kwalifikacja/brak kwalifikacji na rehabilitację leczniczą.
7. Oddział Regionalny/Placówka Terenowa KRUS natomiast informowały pacjenta o kwalifikacji/braku kwalifikacji na rehabilitację leczniczą.
Każdy pacjent przed rozpoczęciem turnusu zobowiązany był do złożenia w jednostce organizacyjnej Kasy oświadczenia, że w związku z wprowadzonym stanem epidemii w kraju ma świadomość konieczności odbycia rehabilitacji w obowiązującym
rygorze sanitarno-epidemiologicznym i związanymi z tym obostrzeniami dotyczącymi pobytu w Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS i stosowanych zabiegów oraz że
według jego wiedzy w okresie trwania stanu epidemicznego i epidemii w kraju nie
chorował na COVID-19 i nie był z tego powodu hospitalizowany, nie miał kontaktu
z osobą chorą lub osobą na kwarantannie, sam nie przebywał na kwarantannie oraz
nie przebywał za granicą i nie miał kontaktu z osobą, która z zagranicy wróciła.
Pierwszy turnus po wznowieniu działalności Centrów Rehabilitacji Rolników
KRUS rozpoczął się 18 czerwca w CRR KRUS w Świnoujściu i kolejno uruchamiane
były turnusy w pozostałych: 21 czerwca w Kołobrzegu, 22 czerwca w Jedlcu, 23 czerwca w Horyńcu Zdroju i Szklarskiej Porębie oraz 24 czerwca w Iwoniczu Zdroju.
Rehabilitacja lecznicza realizowana w Centrach Rehabilitacji Rolników KRUS odbywała się w rygorze sanitarnym – pacjenci kwaterowani byli pojedynczo w pokojach.
W obiektach nie mogły przebywać osoby postronne, posiłki wydawane były
na zmiany, aby zachować zalecane odległości między pacjentami.
W bazie zabiegowej zachowywany był rygor sanitarny dotyczący liczby osób
przebywających jednocześnie w pomieszczeniach. Pomiędzy realizacją świadczeń
dla poszczególnych osób dezynfekowano stanowiska oraz w miarę możliwości wietrzono pomieszczenia.
Pacjenci i personel przebywający w częściach wspólnych zobowiązani byli
do przestrzegania zasad dotyczących zakrywania nosa i ust.
W związku z utrzymującym się stanem epidemii i ciągłym wzrostem liczby zachorowań został również opracowany dokument pt. „Sposób postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 u pacjenta podczas pobytu
w Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS” do stosowania w przypadku wystąpienia objawów u osób przebywających w Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS,
uwzględniający ogólnokrajowe procedury postępowania oraz aktualne wytyczne
ministra zdrowia w tym zakresie.
Od momentu wznowienia działalności przez Centra Kasa skierowała na rehabilitację blisko 2300 pacjentów.
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Ponowne ograniczenie działalności
Centrów Rehabilitacji Rolników KRUS
Zmieniająca się sytuacja epidemiologiczna i stale wzrastająca liczba osób zakażonych spowodowały, że zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia
23 października 2020 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia
określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii została ponownie czasowo ograniczona działalność Centrów Rehabilitacji
Rolników KRUS w przedmiocie udzielania świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu
rehabilitacji leczniczej.
Turnusy rehabilitacyjne w Centrach, które rozpoczęły się przed wejściem w życie
ww. rozporządzenia, zostały zrealizowane zgodnie z planem. Ostatni turnus zakończył się 8 listopada 2020 r.
Po zniesieniu ograniczenia funkcjonowania Centrów Rehabilitacji Rolników
KRUS Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego dołoży wszelkich starań, aby
wznowić działalność rehabilitacyjną przy zachowaniu dotychczasowego wysokiego
poziomu świadczonych usług.

Podsumowanie
W bieżącym roku działalność rehabilitacyjna Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego została dwukrotnie ograniczona z powodu obowiązującego stanu epidemii w kraju, co wiązało się z zaprzestaniem kierowania rolników na rehabilitację
leczniczą.
Kasa wznowiła rehabilitację leczniczą w okresie od czerwca do października
przy zachowaniu rygoru sanitarnego, celem zapewnienia bezpieczeństwa pacjentom
uczestniczącym w turnusach oraz personelowi Centrów.
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KRUS medical rehabilitation during
the COVID-19 pandemic
Iwona Sobiś

Abstract
As a result of Art. 64 of the Act on social insurance for farmers, one of tasks of the
Agricultural Social Insurance Fund is sending farmers for medical rehabilitation. Qualified
persons are directed to one of six KRUS Agricultural Rehabilitation Centres in Jedlec, Iwonicz
Zdrój, Horyniec Zdrój, Świnoujście, Szklarska Poręba and Kołobrzeg. In March, due to
the epidiomelogical state, the activities of the Centres were temporarily reduced and then
resumed under the sanitary and epidemiological regime. People referred for rehabilitation
were then obliged to undergo a SARS-CoV-2 virus infection test. The increase in the number
of cases resulted in a further reduction of activities in October of this year.
Keywords: KRUS Agricultural Rehabilitation Centres, COVID-19, epidemic, KRUS,
limitations, medical rehabilitation.
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Introduction
One of the statutory tasks of the Agricultural Social Insurance Fund, pursuant
to Art. 64 of the Act of December 20, 1990, is to refer insured persons entitled to
benefits due to total incapacity to work on a farm and showing promise of recovery
as a result of treatment and rehabilitation, or those at risk of total incapacity to
work on a farm for free medical rehabilitation at a rehabilitation centre, ie a KRUS
Farmers’ Rehabilitation Centre.
This article aims to discuss the rehabilitation activities of KRUS during the
COVID-19 pandemic.

Limiting the activities
of KRUS Farmers’ Rehabilitation Centres
In connection with the country’ epidemiological situation, on March 16,
2020, the Minister of Health issued an ordinance amending the ordinance on the
declaration of an epidemic threat in the territory of the Republic of Poland, and then
on March 20, 2020 the ordinance on the declaration of an epidemic in the territory
of the Republic of Poland.
According to the provisions of the above-mentioned ordinances, the activity of
KRUS Farmers’ Rehabilitation Centres was temporarily limited. This meant that
the provision of healthcare services to patients was suspended, and therefore the
Agricultural Social Insurance Fund (Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego)
had ceased referring eligible persons for medical rehabilitation.
Farmers referred for therapeutic rehabilitation by the Agricultural Social
Insurance Fund, who had no possibility to complete it and stayed at the rehabilitation
center for less than 17 days, could be sent back immediately after the centers resumed
their activities.
Considering the situation in the country, the heads of the KRUS Farmers’
Rehabilitation Centres were obliged to strictly apply the regulations preventing the
spread of SARS-CoV-2 virus and to follow the instructions of competent authorities
(e.g. the Council of Ministers, the Chief Sanitary Inspectorate, the Ministry of
Health) and to comply.
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Resumption of the KRUS Farmers’ Rehabilitation
Centres’ activities and organization of sanitary
and epidemiological rehabilitation treatments
The resumption of the activities of the KRUS Farmers’ Rehabilitation Centres
was possible after the Regulation of the Council of Ministers of May 2, 2020 on
the establishment of certain restrictions, orders and bans in connection with the
epidemic came into force.
Bearing in mind the above and the safety of patients and staff, the Centres have
developped Anti-epidemic Guidelines of the KRUS Headquarters for OR/PT KRUS
and KRUS Farmers’ Rehabilitation Centres for the safe resumption of the operation
of rehabilitation centers of the Agricultural Social Insurance Fund.
In accordance with the Regulation of the Council of Ministers of May 29, 2020
on the establishment of certain restrictions, orders and bans in connection with
the epidemiological state, the condition for the farmer to start rehabilitation was
to obtain a negative SARS-CoV-2 test result, refunded by the Health, performed no
earlier than 6 days before the start of the stay.
The basis for the coronavirus test was an electronic order issued by KRUS
Farmers’ Rehabilitation Centers in the EWP application, via the https://gabinet.gov.
pl/portal, in accordance with the procedure agreed with the National Health Fund:
1. The Regional Department/Regional KRUS Center informed the KRUS Farmers’
Rehabilitation Centre about the necessity to perform a diagnostic test for SARSCoV-2 in people referred for therapeutic rehabilitation.
2. The collection point, on the basis of an electronic order issued by the KRUS
Farmers’ Rehabilitation Centre, visible in the EWP system, took a swab from the
patient and sent it to the laboratory, also supplemented the necessary information
in the EWP application.
3. The patient did not receive any referrals for the examination, he/she was only
informed by the Regional Department/Local Facility of KRUS, where they can
apply for the collection.
4. The COVID laboratory carried out the order and entered the diagnostic test
result into the EWP application.
5. The test result was available to the ordering party, i.e. the KRUS Farmers’
Rehabilitation Centre, in the EWP application.
6. KRUS Farmers’ Rehabilitation Centre informed the Regional Department/
KRUS Field Centre about the test results in the form of qualification/lack of
qualification for therapeutic rehabilitation.
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7. The Regional Department/KRUS Field Facility informed the patient about
whether or not they qualified for therapeutic rehabilitation.
Before the start of the stay, each patient was obliged to submit a declaration to the
Fund’s organizational unit that, due to the country’s epidemiological threat, they are
aware of the need to undergo rehabilitation in accordance with the applicable sanitary
and epidemiological requirements and the related restrictions regarding their stay
at the KRUS Farmers’ Rehabilitation Centre. In addition, they had to declare, that
to the best of their knowledge, they have not suffered from COVID-19 and have not
been hospitalized for this reason, they haven’t had contact with a sick person or a
person under quarantine, they have not had to not quarantine themselves, and have
not been abroad or had contact with someone who has.
The first sessions after the resumption of the activities of the KRUS Farmers’
Rehabilitation Centres began on June 18 in KRUS CRR in Świnoujście and the rest
were launched successively: June 21 in Kołobrzeg, June 22 in Jedlec, June 23 in
Horyniec Zdrój and Szklarska Poręba and June 24 in Iwonicz Zdrój.
Medical rehabilitation carried out at the Agricultural Rehabilitation Centres of
KRUS was sanitary – patients were accommodated individually in their rooms.
No outsiders could stay at the facilities, meals were administered in shifts to
maintain the recommended distances between patients.
The treatment base maintained sanitary rigor regarding the number of people
staying in the rooms at the same time. Between the implementation of services for
individual people, the stands were disinfected and, if possible, the rooms were aired.
Patients and staff staying in the common areas were obliged to cover their mouth
and nose.
Due to the persistent epidemiological state and the continuous increase
in the number of cases, a document titled “Procedure in the case of suspected
SARS-CoV-2 virus infection in a patient during their stay at the KRUS Farmers’
Rehabilitation Centre” was also prepared in the event a patient staying at the KRUS
Farmers’ Rehabilitation Centre developed symptoms, taking into account national
procedures and current guidelines of the Minister of Health.
Since the Centres have resumed their operations by the Centres, the Fund has
referred nearly 2,300 patients for rehabilitation.
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Restriction of the activities
of KRUS Farmers’ Rehabilitation Centres
The changing epidemiological situation and the constantly growing number of
infected people meant that, in accordance with the Regulation of the Council of
Ministers of 23 October 2020 amending the regulation on the establishment of certain
restrictions, orders and bans in connection with the occurrence of the epidemic, the
activities of KRUS Farmers’ Rehabilitation Centres were again temporarily restricted
on the provision of healthcare services in the field of therapeutic rehabilitation.
Stays at the rehabilitation Centres which began before the above-mentioned
regulation came into force were implemented as planned. The last stay ended on
November 8, 2020.
After the abolition of the limitations in the operation of the KRUS Farmers’
Rehabilitation Centres, the Agricultural Social Insurance Fund will make every
effort to resume rehabilitation activities while maintaining the current high level of
services provided.

Summary
This year, the rehabilitation activity of the KRUS Agricultural Social Insurance
Fund has been reduced twice due to the country’s current epidemiological state
which meant that farmers were no longer sent for therapeutic rehabilitation.
The Fund resumed medical rehabilitation in the period from June to October,
maintaining sanitary rigor, in order to ensure the safety of the patients and staff
staying at the Centres.
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