AgroFakt.pl
Najświeższe wiadomości dla rolnika : dotacje, zmiany w prawie, porady i testy maszyn.
Kliknij i sprawdź, czym żyje polska wieś i polskie rolnictwo!
https://www.agrofakt.pl

Zmiany w KRUS 2021 - Ardanowski i Rada przeanalizują
zamiary rządu
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Na najbliższym posiedzeniu Rada ds. Rolnictwa zajmie się ważnym tematem,
o którym zrobiło się głośno w ostatnim czasie. Chodzi o zmiany w systemie
KRUS 2021, nad którymi pracuje obecnie rząd. Rada powołana przez
prezydenta chce także poznać zamiary rządu w sprawie ewentualnego
przejścia na ZUS rolników prowadzących dodatkową działalność.
Przypomnijmy, że prezydencka Rada ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich powstała, aby pomóc
rozwiązać bieżące problemy rolnictwa i polskiej wsi. Jednym z problemów w obecnym czasie są
zapowiadane zmiany dotyczące systemu KRUS, a także przejścia przez rolników na ZUS. W związku
z tym, Rada z Ardanowskim na czele postanowiła przyjrzeć się bieżącym sprawom, które dotyczą
bezpośrednio rolników.

Zmiany w KRUS 2021 obiecane przez prezydenta Dudę
Przewodniczący Rady, Jan Krzysztof Ardanowski przypomniał, że o zmianach w systemie KRUS
wspominał prezydent Andrzej Duda podczas swojej kampanii wyborczej. Deklaracja zmian znalazła
się również w porozumieniu, które prezydent RP podpisał z Solidarnością Rolników Indywidualnych:
,,Prezydent Andrzej Duda w czasie kampanii wyborczej, spotykając się z rolnikami i ich
organizacjami, zadeklarował – i ta deklaracja znalazła się w porozumieniu podpisanym przez
prezydenta z Solidarnością Rolników Indywidualnych – że zgłosi projekt zmian legislacyjnych
dotyczących funkcjonowania systemu zabezpieczenia społecznego rolników, tak żeby
uniknąć ewentualnych nadużyć, a jednocześnie w szczególny sposób chronić gospodarstwa
rolne.”

Rada ds. Rolnictwa dokona dokładnej analizy systemu KRUS
Na najbliższym posiedzeniu Prezydencka Rada przeanalizuje funkcjonowanie systemu
zabezpieczenia społecznego rolników również pod kątem postulatów zgłoszonych przez organizacje
rolnicze. Były minister rolnictwa podkreślił, że zmiany w KRUS 2021 należy precyzyjnie
przeaalizować ekonomiczne, w celu wprowadzenia narzędzi i zachęt dla starszych rolników, aby nie
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chcieli utrzymywać gospodarstwo do późnego wieku. Co w efekcie utrudnia w przypadku młodych
rolników możliwość przejęcia gospodarstwa.

Objęcie rolników systemem ZUS to złamanie ustaleń i absurd
Zmiany w KRUS 2021 to nie jedyny problem, któremu chce przyjrzeć się Rada ds. Rolnictwa
i Obszarów Wiejskich. Oprócz tego, Ardanowski zapowiedział, że na najbliższym posiedzeniu chce
otrzymać od MRiRW odpowiedzi w zakresie sygnalizowanych w mediach planów rządu, które mają
dotknąć także rolników. Mówiąc konkretniej chodzi o wprowadzanie zmian w prawie, przez które
rolnicy prowadzący dodatkową działalność gospodarczą mają zostać objęci systemem ubezpieczeń
w ZUS.
Oskładkowanie umów zleceń 2021 – na zmianach stracą rolnicy! CZYTAJ WIĘCEJ
Przewodniczący Rady ds. Rolnictwa skomentował ten pomysł następująco: – Byłoby to złamaniem
ustaleń, które od wielu dekad są w polskim rolnictwie.
Po czym, dodał:
,, Zapowiedź, że wszyscy rolnicy, którzy prowadzą dodatkową działalność gospodarczą,
często niskodochodową, okazjonalną i krótkotrwałą, będą płacić składki na ZUS, to absurd.
(…) Chcemy to bardzo dokładnie przeanalizować, jakie są w tej kwestii zamiary rządu.”

Ustawa o rodzinnych gospodarstwach rolnych – w jakim kierunku zmierzają prace?
Rada powołana przez prezydenta Dudę chce również poznać stopień zaawansowania i zakres prac
nad wsparciem rodzinnych gospodarstw rolnych.
Przypomnijmy, MRiRW chce zadbać o małe, rodzinne gospodarstwa poprzez wprowadzenie
specjalnej ustawy. Informowaliśmy was o tym w artykule – Rodzinne gospodarstwa rolne – czas na
zmiany w ustawie
Czytaj również: Ardanowski o rolnikach: spotkałem się z zarzutem, że za bardzo brałem stronę
rolników
Źródło: PAP

Czy artykuł był przydatny?
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