Protokół Nr 3/2015
z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Bezpieczeństwa Publicznego
odbytego w dniu 12 lutego 2015 roku
Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy od godziny 9.00 do
godziny 11.00.
W posiedzeniu wzięli udział:
1.Komisja Rolnictwa i Bezpieczeństwa Publicznego w pełnym składzie
2.Kierownik KRUS Oddział w Lipsku – Teresa Czuk
Porządek posiedzenia :
1.Zapoznanie się z informacją dotyczącą aktualnych zagadnień związanych z ubezpieczeniem
rolników.
2.Sprawy różne.
Przebieg posiedzenia :
Ad.1.Na zaproszenie Komisji
Rolnictwa i Bezpieczeństwa Publicznego w posiedzeniu
uczestniczyła Kierownik KRUS Oddział w Lipsku – Teresa Czuk.
Kierownik KRUS w Lipsku – Teresa Czuk przedstawiła informację z zakresu ubezpieczenia
społecznego rolników. Liczba ubezpieczonych na terenie oddziaływania placówki w Lipsku wynosi
5.561 i ma tendencję spadkową. Jest to spowodowane głównie wyjazdami do pracy za granicą,
pobieraniem renty strukturalnej. Kierownik omówiła rodzaje i wysokość świadczeń, wysokość
składek i sposób ich naliczania, zasady egzekucji zaległych należności z tytułu ubezpieczenia
społecznego rolników. Liczba dłużników zmniejszyła się znacznie, wskaźnik ściągalności jest
wysoki. Rolnicy, którzy kończą renty strukturalne przechodzą na emerytury rolnicze. Jeśli
osiągając wiek emerytalny rolnik nie złoży wniosku o emeryturę pobiera tylko połowę renty
strukturalnej. Jeśli złoży dokumenty pobiera połowę renty strukturalnej i połowę z KRUS.
Sugestia pracowników KRUS aby członkowie rodzin pomagali osobom starszym w kompletowaniu
dokumentów wymaganych do uzyskania świadczeń emerytalnych lub rentowych.
Kierownik KRUS przedstawiła też wysokości niektórych świadczeń:
1)z ubezpieczenia emerytalno-rentowego – emerytura i renta podstawowa 844,45 zł, zasiłek
pogrzebowy 4.000,00 zł, dodatek pielęgnacyjny 206,76 zł, ryczałt energetyczny 165,71 zł;
2) z ubezpieczenia wypadkowego, chorobowego i macierzyńskiego - zasiłek chorobowy za 1 dzień
10,00 zł powyżej 30 dni niezdolności do pracy, zasiłek macierzyński 3.377,80 zł, jednorazowe
odszkodowanie za 1% długotrwałego uszczerbku na zdrowiu 700,00 zł (od 01.07.2014)
Omówiła obowiązujące od 1 stycznia 2015 r. znowelizowane przepisy w zakresie ubezpieczenia
społecznego rolników. Przepisy te przewidują dla rolników i domowników możliwość objęcia
ubezpieczeniem społecznym rolników za okresy przypadające przed dniem 1 stycznia 2015 r.,
w których rolnik lub domownik został wyłączony z tego ubezpieczenia w związku z podleganiem
ubezpieczeniu społecznemu w ZUS z tytułu wykonywania umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub
innej umowy o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy dotyczące zlecenia pod
warunkiem, że złożą w KRUS do dnia 30 czerwca 2015 r. wniosek o objęcie ubezpieczeniem
społecznym rolników w okresie wykonywania tych umów oraz wartość przychodu osiąganego
z powyższych umów w rozliczeniu miesięcznym za lata minione nie przekracza kwoty równej
połowie minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w danym okresie oraz
bezpośrednio przed dniem rozpoczęcia wykonywania wyżej wymienionych umów rolnicy lub
domownicy podlegali ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie z mocy ustawy
(działalność rolnicza prowadzona w gospodarstwie powyżej 1 ha przeliczeniowego lub dział
specjalny produkcji rolnej).
Przepisy te uprawniają do dalszego podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników, w okresie
objęcia ubezpieczeniem społecznym w ZUS pod warunkiem, że wartość przychodu osiąganego
z tych tytułów w rozliczeniu miesięcznym nie przekracza kwoty równej połowie minimalnego
wynagrodzenia za pracę oraz bezpośrednio przed dniem rozpoczęcia wykonywania wyżej
wymienionych umów lub powołania do rady nadzorczej podlegają ubezpieczeniu społecznemu
rolników w pełnym zakresie z mocy ustawy.

Kierownik KRUS zwróciła uwagę, że fakt podjęcia wyżej wymienionych aktywności należy zgłosić
w KRUS, gdyż może to mieć wpływ na prawo do świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego osoby
zainteresowanej, jak i członków jej rodziny zgłoszonych przez nią do tego ubezpieczenia.
Niezgłoszenie tego faktu na bieżąco może skutkować ustaniem ubezpieczenia zdrowotnego z
okresem wstecznym oraz poniesieniem kosztów leczenia. Rolnicy i domownicy, spełniający
omówione wyżej warunki, mogą w każdym czasie odstąpić od ubezpieczenia społecznego
rolników, składając w KRUS oświadczenie w tej sprawie. Ubezpieczenie to ustaje jednak nie
wcześniej niż od dnia, w którym oświadczenie o odstąpieniu od ubezpieczenia zostało złożone.
Rolnicy i domownicy w okresie podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników, przy
jednoczesnym podleganiu ubezpieczeniu społecznemu w ZUS, nie mają możliwości skorzystania
z prawa do finansowania ze środków budżetu państwa składek na ubezpieczenie emerytalnorentowe w związku ze sprawowaniem osobistej opieki nad dzieckiem.
Pracownicy KRUS do końca maja br. powinni zweryfikować działalność gospodarczą.
Osoby o dochodzie przekraczającym 3.610 zł KRUS wyłączy z ubezpieczenia, przejdą na ZUS.
Osoby urodzone po 1948 roku obejmuje wydłużony wiek emerytalny. Do uzyskania emerytury
wymagany jest 25-letni okres ubezpieczenia rolniczego, 30 lat ubezpieczenia przy wcześniejszej
emeryturze (świadczenie utrzymane do 31.12.2017 r.).
Kierownik KRUS zasygnalizowała konieczność przekazania informacji szerszemu gremium, np. na
sesji Rady Gminy.
Ad.2.Komisja przyjęła jednogłośnie wniosek:
Wyznaczenie co najmniej dwóch stanowisk dla osób niepełnosprawnych na parkingach przy
budynku Urzędu Gminy oraz budynku ośrodka zdrowia w Siennie i odpowiednie ich oznakowanie.
Wniosek powyższy wynika z uwag mieszkańców i interwencji kierowanych do członków komisji .
Komisja skierowała wniosek do Wójta Gminy.
Na tym posiedzenie zakończono .

Przewodniczący Komisji
Julian Siwek

