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Powstanie Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Dnia 1 stycznia 1991 r. weszła w życie ustawa z 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu 
społecznym rolników, która powołała do obsługi ubezpieczenia rolniczego odrębną instytucję 
– Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
Początek funkcjonowania nowo powstałej instytucji to okres przygotowań do realizacji zadań wynikających
z ustawy. Zorganizowano od podstaw pion ubezpieczeń oraz określono tryb i procedury postępowania w sprawach
z zakresu obejmowania ubezpieczeniem społecznym, rozliczania składek i dochodzenia należności. Przed Kasą 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego stanęły bardzo poważne cele: z jednej strony należało opracować ponad 
100 artykułów ustawy i liczne przepisy wykonawcze, a z drugiej zorganizować struktury terenowe oraz przejąć 
obowiązki z ZUS i urzędów gmin. 

Generalne, ustrojowe rozwiązania, które przyniosła nowa ustawa:
rozdzielenie ubezpieczenia wypadkowego, chorobowego
i macierzyńskiego od ubezpieczenia emerytalno-rentowego 
oraz oparcie ich na odmiennych zasadach �nansowania (odrębne 
fundusze)

utworzenie Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego 
Rolników

wprowadzenie możliwości dobrowolnego ubezpieczenia na
wniosek rolnika

wprowadzenie osobowej składki ubezpieczeniowej, odrębnej 
dla każdego rodzaju ubezpieczenia, i określenie zasad ustalania 
jej wysokości

dwuczęściowa konstrukcja rolniczej emerytury i renty z tytułu 
niezdolności do pracy – część składkowa zależna od okresu 
opłacania składek i część uzupełniająca �nansowana przede
wszystkim ze środków budżetu państwa

promowanie rozwoju dobrowolnych ubezpieczeń dla rolników, 
prowadzonych przez towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych

wprowadzenie warunku zaprzestania prowadzenia działalności
rolniczej, uprawniającego do pobierania pełnej emerytury lub 
renty

nałożenie na instytucję ubezpieczeniową obowiązku prowadzenia 
działalności prewencyjnej, mającej na celu ograniczenie liczby 
wypadków przy pracy rolniczej

powołanie Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników,
stanowiącej samorządne przedstawicielstwo rolników, które
współdecyduje o kształcie systemu i sprawuje kontrolę nad
jego funkcjonowaniem

wprowadzenie obowiązku podejmowania działań na rzecz 
pomocy ubezpieczonym i osobom uprawnionym do świadczeń
z ubezpieczenia, m.in. w korzystaniu z różnych form rehabilitacji



















udziela rolnikom gwarantowanej ustawowo pomocy w zaspokajaniu ich potrzeb
wynikających z podeszłego wieku czy też czasowej bądź trwałej niezdolności
do pracy

kształtuje warunki bezpiecznej i higienicznej pracy w gospodarstwie rolnym

stymuluje działania, które mają na celu przywracanie zdolności do pracy 
(rehabilitacja)

sprzyja zmianom pokoleniowym i strukturalnym w rolnictwie

Wprowadzony przez ustawę system ubezpieczenia społecznego
rolników został oparty na solidarnym wkładzie osób ubezpieczonych
i budżetu państwa. System ten:
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