
1. Organizacja działalności KRUS podczas zagrożenia epidemicznego 

Ograniczenie działalności jednostek organizacyjnych KRUS (oddziały regionalne i placówki terenowe) 

w zakresie bezpośredniej obsługi interesantów 

KRUS wznawia obsługę interesantów w oddziałach i placówkach 

https://www.krus.gov.pl/aktualnosci/dokument/artykul/komunikat-dla-rolnikow-dotyczacy-dzialalnosci-

kasy-rolniczego-ubezpieczenia-spolecznego/  

https://www.krus.gov.pl/aktualnosci/dokument/artykul/informacja-dla-rolnikow-w-zwiazku-z-sytuacja-

spowodowana-koronawirusem/  

Wstrzymana rehabilitacja rolnicza w Centrach Rehabilitacji Rolników KRUS 

https://www.krus.gov.pl/aktualnosci/dokument/artykul/wstrzymana-rehabilitacja-rolnicza-w-centrach-

rehabilitacji-rolnikow-krus/  

https://www.krus.gov.pl/aktualnosci/dokument/artykul/wstrzymanie-dzialalnosci-crr-krus-2/  

Zasiłek opiekuńczy – infolinia KRUS  

https://www.krus.gov.pl/aktualnosci/dokument/artykul/-6836dbf160/  

2. Świadczenia 

Kwarantanna 

Zasiłek dla rolnika i domownika z tytułu objęcia obowiązkową kwarantanną, nadzorem 

epidemiologicznym lub hospitalizacją w związku z COVID-19 

https://www.krus.gov.pl/aktualnosci/dokument/artykul/rolnik-na-kwarantannie/  

Zasiłek opiekuńczy  

https://www.krus.gov.pl/aktualnosci/dokument/artykul/zasilek-opiekunczy-dla-ubezpieczonego-w-krus-

do-24-maja-2020-r/  

https://www.krus.gov.pl/zadania-krus/swiadczenia/zasilek-opiekunczy/  

Zasiłek opiekuńczy dla ubezpieczonego w KRUS do 3 maja 2020 r. 

https://www.krus.gov.pl/aktualnosci/dokument/artykul/zasilek-opiekunczy-dla-ubezpieczonego-w-krus-

do-3-maja-2020-r/  

Zasiłek opiekuńczy do 26 kwietnia 2020 r. 

https://www.krus.gov.pl/aktualnosci/dokument/artykul/zasilek-opiekunczy-dla-ubezpieczonego-w-krus-

do-26-kwietnia-2020-r/  

Infolinia dotycząca zasiłków opiekuńczych dla ubezpieczonych w KRUS 

https://www.krus.gov.pl/aktualnosci/dokument/artykul/-6836dbf160/ 

Wniosek o zasiłek opiekuńczy z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem – formularz do pobrania 
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https://www.krus.gov.pl/fileadmin/moje_dokumenty/dokumenty/bip/wykaz_spraw/swiad/wniosek_o_

zasilek_opiekunczy_2020_uaktualniony.pdf 

Przedłużenie wypłat rent rolniczych i innych świadczeń 

https://www.krus.gov.pl/aktualnosci/dokument/artykul/przyznawanie-przeliczenie-lub-podejmowanie-

wyplaty-swiadczen-za-caly-okres-w-ktorym-obowiazy/  

https://www.krus.gov.pl/aktualnosci/dokument/artykul/przedluzenie-wyplat-rent-rolniczych-i-innych-

swiadczen/  

Wyższy zasiłek chorobowy w związku z COVID-19 

https://www.krus.gov.pl/aktualnosci/dokument/artykul/wyzszy-zasilek-chorobowy-w-zwiazku-z-covid-

19/  

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/wyzszy-zasilek-chorobowy-dla-rolnika  

3. Ubezpieczenie społeczne rolników 

Zwolnienie z opłacania składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe 

https://www.krus.gov.pl/aktualnosci/dokument/artykul/zwolnienie-z-oplacania-skladek-na-

ubezpieczenie-emerytalno-rentowe/  

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/pomoc-dla-rolnikow--zwolnienie-ze-skladek-krus  

4. Prewencja 

Jak się chronić przed zarażeniem w gospodarstwie rolnym? – plakat 

https://www.krus.gov.pl/aktualnosci/dokument/artykul/koronawirus-sars-cov-2-covid-19/  

Jak się chronić przed zarażeniem w gospodarstwie rolnym? - informacja  

https://www.krus.gov.pl/aktualnosci/dokument/artykul/koronawirus-covid-19/  

Nie dajmy się stresowi w obliczu zagrożenia koronawirusem 

https://www.krus.gov.pl/aktualnosci/dokument/artykul/nie-dajmy-sie-stresowi-w-obliczu-zagrozenia-

koronawirusem/  

Zostań w domu i bądź bezpieczny - bezpieczeństwo dzieci i młodzieży przebywających 

w gospodarstwach rolnych w związku z zamknięciem szkół 

https://www.krus.gov.pl/aktualnosci/dokument/artykul/zostan-w-domu-i-badz-bezpieczny/  

5. Rehabilitacja 

Wstrzymana rehabilitacja rolnicza w Centrach Rehabilitacji Rolników KRUS 

https://www.krus.gov.pl/aktualnosci/dokument/artykul/wstrzymana-rehabilitacja-rolnicza-w-centrach-

rehabilitacji-rolnikow-krus/  

https://www.krus.gov.pl/aktualnosci/dokument/artykul/wstrzymanie-dzialalnosci-crr-krus-2/  
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6. Komunikaty MRiRW i innych instytucji 

Wsparcie dla gospodarstw rolnych w czasie epidemii 

https://www.krus.gov.pl/aktualnosci/dokument/artykul/wsparcie-dla-gospodarstw-rolnych-w-czasie-

epidemii/  

Targowiska i bazary – zalecenia GIS 

https://www.krus.gov.pl/aktualnosci/dokument/artykul/targowiska-i-bazary-zalecenia-gis/  

Nie zamykajmy targowisk i bazarów – apel ministra rolnictwa do samorządów 

https://www.krus.gov.pl/aktualnosci/dokument/artykul/apel-ministerstwa-rolnictwa-i-rozwoju-wsi/  

Pomoc dla rolników – zwolnienie ze składek KRUS 

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/pomoc-dla-rolnikow--zwolnienie-ze-skladek-krus  

Wyższy zasiłek chorobowy dla rolnika 

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/wyzszy-zasilek-chorobowy-dla-rolnika  
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