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Szanowny Panie Prezesie!
W odpowiedzi na pismo, przesłane elektronicznie w dniu 23 lutego br., znak:
KRIR/KK/178/21, zawierające wniosek o uwzględnienie właścicieli gospodarstw agroturystycznych,
ubezpieczonych w KRUS, w pomocy państwa w ramach tzw. tarczy antykryzysowej, Ministerstwo
Rolnictwa i Rozwoju Wsi uprzejmie informuje, że jest świadome trudnej sytuacji rolników
zajmujących się świadczeniem usług hotelarskich, którzy w związku z wyłączeniem obiektów
noclegowych z działalności ze względu na epidemię, są pozbawieni części źródeł finansowania.
Resort rolnictwa i rozwoju wsi, od samego początku wystąpienia epidemii rozprzestrzeniania
się wirusa SARS-CoV-2 uczestniczy w procesie opracowywania wszystkich aktów prawnych, których
celem jest określenie właściwych instrumentów wsparcia. Na bieżąco prowadzone są analizy,
wyciągane wnioski oraz podejmowane działania, które mają na celu zabezpieczenie rolników
i mieszkańców wsi.
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi współpracuje w tej sprawie z Ministerstwem
Rozwoju, Pracy i Technologii, które to jest właściwe dla działu administracji publicznej jakim jest
turystyka. Przykładowo w ostatnim czasie wystąpiło z prośbą o ponowne rozważenie ujęcia w tarczy
antykryzysowej gospodarstw, o których mowa w Państwa piśmie.
Odnosząc się z kolei do innych form wsparcia obejmujących rolników należy wspomnieć,
że w II kwartale 2020 r. ubezpieczeni w KRUS byli zwolnieni z opłacania składki emerytalnorentowej rolniczej. Składka opłacona została przez budżet państwa za pośrednictwem KRUS.
Obecnie zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 r., poz. 1842 tj.),
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rolnikowi i domownikowi, o których mowa w ustawie z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu
społecznym rolników (Dz. U. z 2020 r. poz. 174), w sytuacji objęcia obowiązkową kwarantanną,
nadzorem epidemiologicznym lub hospitalizacją w związku z COVID-19, przysługuje zasiłek
w wysokości 50 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia
10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018 r. poz. 2177 oraz
z 2019 r. poz. 1564).
Możliwość otrzymania takiego zasiłku wprowadzona została do ww. ustawy poprzez zmianę
ujętą w ustawie z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia
w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. 2020, poz. 695), która weszła
w życie 18 kwietnia 2020 r.
Ponadto w dniu 21 marca 2020 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z dnia 19 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wysokości
jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby
zawodowej oraz zasiłku chorobowego (Dz. U. 2020r., poz. 486), zgodnie z którym rolnikowi
ubezpieczonemu w KRUS 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. To świadczenie przyznawane jest przez KRUS rolnikom objętym izolacją z powodu
zachorowania na COVID-19. W pozostałych wypadkach wysokość dziennej stawki wynosi
niezmienne od wielu lat 10 zł.
Obowiązywanie podwyższonej stawki dziennego zasiłku chorobowego przedłużone zostało
rozporządzeniem z dnia 23 września 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie określenia
wysokości jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby
zawodowej oraz zasiłku chorobowego (Dz.U. 2020 r., poz. 1664) na okres obowiązywania na obszarze
Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2,
na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób
zakaźnych u ludzi w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239,
z późn. zm.).
Ponadto do 14 marca 2021 r. przysługuje zasiłek opiekuńczy dla ubezpieczonego w Kasie
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego rodzica lub opiekuna, w przypadku zamknięcia z powodu
COVID-19 żłobka, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do której uczęszcza dziecko,
ubezpieczonym rolnikom i domownikom 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.

Zasiłek opiekuńczy będzie przysługiwać więc w przypadku, gdy placówki są nadal zamknięte
ze względu na COVID-19 oraz w sytuacji, gdy placówka która wznowiła naukę/opiekę stacjonarną
zostanie zamknięta lub jej funkcjonowanie, mimo, że jest otwarta zostanie ograniczone ze względu na
nieprzewidziane zamknięcie klasy, oddziału, a więc w przypadku gdy nie będzie możliwości
zapewnienia opieki nad dziećmi lub osobami dorosłymi niepełnosprawnymi (rozporządzenie Rady
Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania zasiłku
opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 (Dz. U. z 2021 r. poz. 369)).
Niezależnie od powyższego Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wyraża przekonanie,
iż zasadne jest prowadzenie działań mających na celu ewentualne wypracowanie zasad dodatkowego
wsparcia gospodarstw agroturystycznych. Pierwsze rozmowy w tym zakresie miały już miejsce,
dalsze uzgodnienia i działania planowane są w najbliższym czasie.
Z wyrazami szacunku,
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