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Dotyczy: skrócenia okresu oczekiwania na zasiłek chorobowy

Szanowny Panie Prezesie,

W związku z pismem z dnia 24 marca br., znak KRIR/MR/338/2022 w sprawie 

stanowiska Zarządu Lubelskiej Izby Rolniczej, uprzejmie informuję, co następuje:

ubezpieczenie społeczne rolników reguluje ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o 

ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2021 r., poz. 266 z późn. zm). Zgodnie z tą 

ustawą zasiłek chorobowy przysługuje ubezpieczonemu, który wskutek choroby jest 

niezdolny do pracy nieprzerwanie przez co najmniej 30 dni. Zasiłek chorobowy wypłaca się 

za okres czasowej niezdolności do pracy jednak nie dłużej niż przez 180 dni. Po 

wyczerpaniu 180 dniowego okresu zasiłkowego, jeżeli ubezpieczony jest nadal niezdolny 

do pracy, zasiłek chorobowy może być przedłużony nawet o dalsze 360 dni, w przypadku 

gdy ubezpieczony rokuje odzyskanie zdolności do pracy w tym czasie w wyniku leczenia i 

rehabilitacji.

Zasiłek chorobowy to świadczenie przysługujące z ubezpieczenia wypadkowego, 

chorobowego i macierzyńskiego. Ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie 

stanowi samofinansujący się element ubezpieczenia społecznego rolników w ramach 

Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników. Oznacza to, że składki 

ubezpieczonych muszą sfinansować wydatki na świadczenia z tego ubezpieczenia. Zgodnie 
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z przepisami o ubezpieczeniu społecznym rolników, budżet państwa gwarantuje jedynie 

wypłaty świadczeń z ubezpieczenia emerytalno-rentowego rolników.

Należy mieć również na względzie, że zasiłek chorobowy dla rolników od 1 stycznia 

2022 r. został znacznie podwyższony i jego wysokość obecnie wynosi 20 zł. Mimo iż jego 

wysokość przed dniem 1 stycznia 2022 r. wynosiła zaledwie 10 zł za każdy dzień 

niezdolności do pracy, to od wielu lat było to najbardziej kosztowne świadczenie dla 

Funduszu Składkowego. 

Nad równowagą finansową Funduszu Składkowego czuwa Rada Ubezpieczenia 

Społecznego Rolników, reprezentująca interesy ubezpieczonych i świadczeniobiorców 

KRUS, która ustala wysokość składek na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe 

i macierzyńskie. Rada Ubezpieczenia Społecznego Rolników stanowiąc o wysokości składki 

na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie ma decydujący wpływ na 

wysokość świadczeń z tego ubezpieczenia, w tym na wysokość zasiłku chorobowego, mimo 

iż ww. ustawa stanowi, że wysokość tego zasiłku określa w rozporządzeniu minister 

właściwy do spraw rozwoju wsi. Wydając stosowne rozporządzenie minister ma obowiązek 

uwzględniać wnioski Rady Rolników i uzgadniać z nią projekt stosownych zmian odnośnie 

wysokości świadczeń, mając na uwadze stan finansów Funduszu Składkowego. 

Samofinansowanie się Funduszu Składkowego wymaga bowiem elastycznego regulowania 

wysokości świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego, chorobowego i macierzyńskiego.

Za cenę utrzymania składki na niskim poziomie nie podwyższano więc zasiłku 

chorobowego od 2007 r. Składka na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie 

wynosiła 42 zł miesięcznie, a jej wysokość nie była zmieniana od II kwartału 2011 r. Dopiero 

obecnie w związku z podwyższeniem kwoty zasiłku od 1 stycznia 2022 r., kwota składek 

również uległa podwyższeniu do 60 zł miesięcznie. Świadczy to o tym, iż każda modyfikacja 

warunków bądź wysokości świadczeń z tego ubezpieczenia pociąga za sobą konieczność 

podwyższenia składek na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie. Tym 

samym należy podchodzić z rozwagą do zmian pociągających za sobą wzrost kosztów, 

które musza być sfinansowane przez ubezpieczonych. 

W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi podjęte zostaną prace analityczne mające 

na celu opracowanie propozycji skrócenia obowiązującego obecnie 30-dniowego okresu 

oczekiwania na prawo do wypłaty tego świadczenia wraz z oceną skutków finansowych 

takiej propozycji dla ubezpieczonych, tj. skali zwiększenia składki na ubezpieczenie 

wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie. Niemniej jednak przedmiotowe zmiany nie 

zostaną zawarte w projekcie ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym 



rolników, nad którym trwają obecnie prace, gdyż ten projekt został już przyjęty przez Stały 

Komitet Rady Ministrów, a niebawem zostanie przedstawiony do rozpatrzenia przez Radę 

Ministrów.

Po wypracowaniu propozycji zmian w tym zakresie, zostaną one uzgodnione z Radą 

Rolników i jeżeli dojdzie do wypracowania kompromisowego projektu, zostanie on 

przedstawiony do dalszego procedowania podczas kolejnej zmiany przepisów o 

ubezpieczeniu społecznym rolników.

Z poważaniem

Anna Gembicka

/podpisano elektronicznie/

Podstawa prawna:

(1) Ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. z 
2021 r. poz. 266, z późn. zm.)

Klauzula informacyjna o zasadach przetwarzania Państwa/Pani/Pana danych osobowych 
dostępna jest pod adresem: 
www.gov.pl/rolnictwo/polityka-przetwarzania-danych-osobowych
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