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Świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej
egzystencji

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od 1października 2019 roku
wchodzi w życie ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o świadczeniu uzupełniającym dla osób
niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Ustawa ta określa warunki nabywania prawa,
tryb  przyznawania  oraz  zasady  wypłacania  świadczenia  dla  osób  niezdolnych  do
samodzielnej egzystencji. Celem świadczenia uzupełniającego jest dodatkowe wsparcie
dochodowe osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. 

Świadczenie uzupełniające będzie przysługiwało w wysokości nie wyższej niż 500 
złotych miesięcznie, przy czym łączna kwota tego świadczenia i świadczeń finansowanych ze
środków publicznych (o charakterze innym niż jednorazowe) oraz zagranicznych świadczeń 
emerytalno-rentowych, z uwzględnieniem wyłączeń, o których mowa w ww. ustawie, nie 
może przekroczyć 1600 zł miesięcznie. 

Do świadczenia uzupełniającego będą uprawnione osoby mieszkające w Polsce, które 
ukończyły 18 lat i których niezdolność do samodzielnej egzystencji została stwierdzona 
określonym w ustawie orzeczeniem, przy spełnieniu pozostałych warunków ustawowych. 
Fakt posiadania orzeczenia o niepełnosprawności nie daje podstaw do przyznania prawa do 
świadczenia uzupełniającego. 

Świadczenie uzupełniające przyznawane będzie na wniosek osoby uprawnionej. 
KRUS rozpocznie rozpatrywanie wniosków o to świadczenie od 1 października 2019 r. Wzór 
wniosku o świadczenie uzupełniające jest dostępny (powyżej) na stronie internetowej KRUS 
oraz w każdej jednostce organizacyjnej KRUS. Niemniej już obecnie emeryci/renciści, którzy
nie mają orzeczenia o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej 
egzystencji albo orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji, albo orzeczenia o 
całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i niezdolności do samodzielnej 
egzystencji, albo orzeczenia o całkowitej niezdolności do służby i niezdolności do 
samodzielnej egzystencji, mogą występować do KRUS o skierowanie na badanie przez 
lekarza rzeczoznawcę Kasy/komisję lekarską Kasy. W tym celu należy dostarczyć do KRUS 
aktualne zaświadczenie o stanie zdrowia (druk KRUS N-14) wydane przez lekarza leczącego. 

Bliższe informacje na temat świadczenia uzupełniającego można uzyskać w zakładce 
świadczenia –świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji 
oraz w każdej jednostce organizacyjnej KRUS. 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o świadczeniu uzupełniającym dla osób 
niezdolnych do samodzielnej egzystencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1622). 
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Przedłużono termin zgłoszeń na ogólnopolski konkurs filmowy dla uczniów
szkół rolniczych „Moja Wizja Zero – Strategia Prewencji w Rolnictwie

Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Aleksandra Hadzik, 
przedłużyła do końca października termin zgłoszeń do udziału w Konkursie, 
dotyczącym wdrażanej przez Kasę międzynarodowej kampanii „Strategia Wizji Zero” 
w rolnictwie. Konkurs, skierowany do młodzieży szkół rolniczych objął Patronatem 
Honorowym Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Jan Krzysztof Ardanowski.

Zadanie konkursowe ma polegać na wykonaniu krótkiego 2-minutowego filmu, który 
będzie nawiązywał do 7 Złotych Zasad „Wizji Zero” – międzynarodowej kampanii 
społecznej, która ma na celu minimalizowanie ryzyka wypadku przy pracy w sektorze 
rolniczym: 

- Przejmij inicjatywę – zaangażuj się 
- Zidentyfikuj zagrożenia – kontroluj ryzyko 
- Zdefiniuj cele – stwórz program 
- Zapewnij zdrowy i bezpieczny system pracy – bądź dobrze zorganizowany 
- Zadbaj o bezpieczne otoczenie w gospodarstwie: maszyny, narzędzia i stanowisko 

pracy 
- Poszerzaj wiedzę na temat zasad bezpieczeństwa w gospodarstwie 
- Daj dobry przykład i motywuj innych 

Inicjatywa KRUS jest realizacją treści listu intencyjnego podpisanego 5kwietnia przez Prezes 
Kasy z 52 Dyrektorami Zespołów Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego, w sprawie 
współpracy w zakresie prowadzonych przez Kasę działań o charakterze prewencyjnym, 
skierowanych do młodzieży szkolnej - uczniów Zespołów Szkół prowadzonych przez 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

Szczegółowy regulamin konkursu na stronie internetowej KRUS.

Wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe 
i macierzyńskie w IV kwartale 2019 roku

KRUS informuje, że Uchwałą Nr 7 Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników z 
dnia 2 września 2019 r. wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, 
chorobowe i macierzyńskie za podlegającego przez cały miesiąc rolnika, małżonka, 
domownika i pomocnika rolnika w IV kwartale 2019 r. wynosi 42,00 zł miesięcznie.

Jeżeli rolnik, małżonek lub domownik objęty jest tym ubezpieczeniem na wniosek 
wyłącznie w zakresie ograniczonym, należna składka stanowi  jedną trzecią pełnej składki, tj. 
14,00 zł miesięcznie. 

Jednocześnie informujemy, że podstawowa miesięczna składka na ubezpieczenie emerytalno-
rentowe za rolników, małżonków i domowników w IV kwartale 2019 r. stanowić będzie 10 
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procent obowiązującej we wrześniu bieżącego roku emerytury podstawowej (938 zł 97 gr), tj. 
94,00 zł. 

Dodatkowa miesięczna składka na to ubezpieczenie za rolników prowadzących gospodarstwo
rolne o powierzchni powyżej 50 ha przeliczeniowych użytków rolnych stanowić będzie:

- 12% emerytury podstawowej, tj. 113,00 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących 
obszar użytków rolnych do 100 ha przeliczeniowych, 

- 24% emerytury podstawowej, tj. 225,00 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących 
obszar użytków rolnych powyżej 100 ha przeliczeniowych do 150 ha 
przeliczeniowych, 

- 36% emerytury podstawowej, tj. 338,00 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących 
użytki rolne powyżej 150 ha przeliczeniowych do 300 ha przeliczeniowych, 

- 48% emerytury podstawowej, tj. 451,00 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących 
użytki rolne powyżej 300 ha przeliczeniowych.

Kasa przypomina, że ustawowy termin uregulowania należnych składek za: rolników, 
małżonków i domowników za IV kwartał 2019 r. upływa z dniem 31 października 2019 roku, 
natomiast za pomocników rolnika za dany miesiąc upływa z 15 dniem następnego miesiąca.
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