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Rolnik ma koronawirusa - ile zasiłku otrzyma?
Autor: mgr inż. Ewelina Marciniak
Data: 21 marca 2020

MRiRW w dniu 18 marca br. opublikowało projekt Rozporządzenia
określającego m.in. wysokość zasiłku jakie otrzyma rolnik, który ma
koronawirusa. Kwota ta jest zdecydowanie za niska. Sprzeciw wobec niej
oprócz rolników wyraziła Wielkopolska Izba Rolnicza.

Proponowana wysokość zasiłku nie do przyjęcia
W projekcie Rozporządzenia czytamy:
„§ 2a. W okresie wskazanym w art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych
rozwiązaniach związanych z (…) zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374) . Zasiłek chorobowy
w kwocie 15 zł za każdy dzień czasowej niezdolności do pracy trwającej
nieprzerwanie nie dłużej niż 14 dni, przysługuje ubezpieczonemu, jeżeli ta niezdolność
jest spowodowana zakażeniem, lub chorobą układu oddechowego oznaczonymi
w zaświadczeniu lekarskim, zgodnie z Międzynarodową Klasyfikacją Chorób i Problemów
Zdrowotnych, jako ICD-10 grupa J”.

Podaną kwotę (15 zł) nie można zaakceptować, nie zgadza się z nią także Prezes Wielkopolskiej
Izby Rolniczej Piotr Walkowski. Argumentuje to tym, że rolnik, który ma koronawirusa będzie
musiał skorzystać z pracy najemnej.

Rolnik ma koronawirusa – na co wystarczy mu 15 zł?
Prezes WIR podkreśla również, że szczyt zachorowań na koronawirusa może zbiegnąć się
z koniecznością przeprowadzenia wiosennych prac polowych. W takiej sytuacji, stawka zasiłku nie
pokrywa nawet kosztów leczenia. Resort rolnictwa nie bierze pod uwagę, że rodzina rolnika
zostanie także wyłączona z pracy, z powodu odbywania kwarantanny.
Na dodatek MRiRW z tego zasiłku wykluczyło rodziców dzieci do lat 8, którzy w obecnej
sytuacji muszą sprawować opiekę nad dziećmi.
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Rolnicy potrzebują wsparcia jak przedsiębiorcy
Podsumowując, można stwierdzić, że rząd nie traktuje rolników całkiem ,,serio”.
Proponowane przez nich kwoty zasiłku nie zabezpieczają rolników w należyty sposób. Rolnik ma
koronawirusa, ale sam musi martwić się z czego opłaci pracownika, który będzie potrzebny na czas
jego niedyspozycji. Ponadto, za oferowane 15 zł rolnicy nie są w stanie pokryć dodatkowych kosztów
związanych z leczeniem, kwarantanną i opieką nad dziećmi.
Rolników należy potraktować podobnie jak przedsiębiorców – tego zdania jest prezes WIR.
Powód jest prosty, rolnicy zapewniają nam bezpieczeństwo żywnościowe, które jest bardzo
ważne w tym trudnym dla nas czasie.
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