
 

 

ŚWIADCZENIA RZĄDOWE 

 

W obecnych czasach bezpieczeństwo ekonomiczne człowieka jest jednym z 

najważniejszych potrzeb. Człowiek ma prawo do godnego życia, rozwoju własnego i 

kontaktów społecznych niezbędnych do właściwych relacji międzyludzkich. Zabezpieczenie 

tej potrzeby obliguje Państwo, aby tworzyło efektywne systemy ubezpieczeń społecznych, 

gwarantujących naszym obecnym rolnikom jak i tym, którzy przeszli już na emeryturę lub 

rentę godziwy poziom życia. 

Ustawa o Ubezpieczeniu Społecznym Rolników zapewnia bezpieczeństwo socjalne  

i ekonomiczne ubezpieczonym i świadczeniobiorcom, zwłaszcza niezdolnym do 

samodzielnej egzystencji, w formie zasiłków osobom niezdolnym do pracy, renty ofiarom 

wypadków czy chorób, a także emerytur osobom w podeszłym wieku. Realizację zadań 

wynikających  

z ustawy powierzono Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, zobowiązując ją do 

wypłaty świadczeń pieniężnych z ubezpieczeń: emerytalno-rentowego oraz wypadkowego, 

chorobowego i macierzyńskiego. 

 

Przez wiele lat nasi byli rolnicy, dziś godni emeryci-renciści ciężko pracowali w swoich 

gospodarstwach aby wytwarzać produkty rolne i zajmować się hodowlą zwierząt,  

a w przyszłości móc uzyskać świadczenia z tytułu obowiązkowych ubezpieczeń społecznych. 

Praca w gospodarstwie rolnym to przede wszystkim wysiłek fizyczny, dodatkowo związana 

jest ona z dużym ryzykiem wypadkowym. Dlatego też KRUS stara się zapewnić 

zabezpieczenie przede wszystkim potrzeb i spokojnej egzystencji poprzez np. terminową 

wypłatę świadczeń. W związku z tym dla zapewnienia bezpieczeństwa naszym  

beneficjentom Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego prowadzi co roku waloryzację 

świadczeń emerytalno-rentowych i w tym roku zostały one wypłacone w marcu 2021 r., a w 

przypadku emerytur i rent wypłacanych kwartalnie – w kwietniu 2021 r. z wyrównaniem od 

marca 2021 r., w ustalonym dla każdego świadczeniobiorcy terminie płatności. Waloryzacją 

objętych zostało w województwie opolskim około 20 tyś emerytów i rencistów. Dodatkowo 

KRUS wypłaca dla swoich byłych emerytów i rencistów tzw. „trzynastki”, których płatności w 

tym roku rozpoczęły się już w kwietniu. Świadczenie to zostało wypłacane rolnikom wraz z 

kwietniową lub majową wypłatą rent i emerytur w kwocie równej najniższej emerytury 

obowiązującej od  

1 marca 2021 r. Wysokość świadczenia nie była uzależniona od pobieranej dotychczas 

emerytury czy renty i w tym roku wyniosła 1250,88 zł brutto.  



 

 

 

Program poprawy losu emerytów jest rozpisany na wiele lat.   

 

Emeryci w tym roku dostali dodatkowe pieniądze dwa razy: w kwietniu KRUS wypłacił 

trzynastą emeryturę, a w listopadzie emeryci i renciści otrzymali tzw. czternastą emeryturę 

rolniczą. W listopadzie 2021 r. czternasta emerytura została wypłacona z urzędu bez 

konieczności składania wniosku. Oznacza to, że podobnie jak w przypadku 13 emerytury 

(wypłata w kwietniu) również 14 była wypłacona każdemu uprawnionemu do otrzymania 

świadczenia automatycznie, bez konieczności składania wniosków do KRUS. Wysokość 

czternastej emerytury uzależniona jest od wysokości kwoty brutto pobieranej emerytury lub 

renty. Pełną kwotę 1250,88 zł. brutto otrzymały osoby, których świadczenie podstawowe nie 

przekracza 2900 zł. brutto. 

 

KRUS nie zapomina również o matkach, które zajmowały się wychowaniem swoich pociech. 

Program Mama 4 Plus został przyjęty przez Sejm już w 2019 r.  Emerytury dla matek to 

świadczenie przygotowane przez resorty rodziny, pracy i polityki społecznej. Matczyne 

emerytury przysługują matkom, które urodziły co najmniej czwórkę dzieci. 

  

Dodatkowym wsparciem dochodowym jest również świadczenie uzupełniające dla osób 

niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Już w 2019 r.  roku Prezydent Andrzej Duda 

podpisał Ustawę wprowadzającą świadczenie 500 plus. Ustawa o świadczeniu 

uzupełniającym określa warunki nabywania prawa, tryb przyznawania oraz zasady 

wypłacania i finansowania świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do 

samodzielnej egzystencji. Wsparciem objęte są osoby, które ukończyły 18 lat i mają 

orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy oraz samodzielnej egzystencji, korzystają z 

emerytury, renty lub zasiłku stałego. W tym roku w województwie opolskim świadczenie z 

powyższego tytułu wypłacono 2 743 tys. świadczeniobiorcom. 

 

W związku z ogłoszonym z powodu wirusa COVID-19 stanem epidemiologicznym Kasa 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Opolu stanęła również przed sporym wyzwaniem. 

Oddział Regionalny KRUS w Opolu na bieżąco realizuje wypłaty wszystkich świadczeń. 

Mimo wielu ograniczeń, wynikających z zagrożenia wirusem COVID – 19 podstawowe 

zadania Kasy są wypełniane i nie grozi choćby opóźnienie w wypłacie świadczeń. Ponadto 



 

 

na bieżąco KRUS wypłaca także inne świadczenia takie jak: zasiłek pogrzebowy, 

opiekuńczy, czy zasiłek chorobowy. Zatem świadczenia nie są zagrożone. 

W ramach pomocy rolnikom KRUS realizuje wypłatę dodatkowych świadczeń, w tym między 

innymi: 

 Zasiłek opiekuńczy 

 Zasiłek dla ubezpieczonego rolnika i domownika z tytułu objęcia obowiązkową 

kwarantanną, nadzorem epidemiologicznym lub hospitalizacją w związku z COVID-19 
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