
BEZPŁATNA REHABILITACJA LECZNICZA 

w systemie ubezpieczenia społecznego rolników 

KRUS zgodnie ze swym ustawowym obowiązkiem zapewnia rolnikom 
uprawnionym do świadczeń Kasy możliwość korzystania z rehabilitacji leczniczej.      
Rehabilitacja jest organizowana w formie 21-dniowych turnusów prowadzonych we własnych 
Centrach Rehabilitacji Rolników KRUS (Rozporządzenie Ministra  Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 
19 grudnia 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 2757). 

Głównym celem prowadzonej rehabilitacji jest zapobieganie inwalidztwu lub ograniczenie go 
do poziomu umożliwiającego ubezpieczonemu dalsze  wykonywanie pracy w gospodarstwie 
rolnym, a w przypadku osób, które zdolność do pracy utraciły jej przywrócenie, o ile jest 
to możliwe w wyniku leczenia i  rehabilitacji. Z tego względu należy podkreślić, że rehabilitacja nie 
jest adresowana do wszystkich rolników objętych ubezpieczeniem społecznym. Osoba,    
która chce skorzystać z rehabilitacji organizowanej przez KRUS, musi spełniać określone 
wymogi. 

Z rehabilitacji leczniczej można korzystać nie częściej niż co 12 miesięcy. Osobom, które mają 
ustalone prawo do zasiłku chorobowego z tytułu czasowej  niezdolności do pracy trwającej ponad 
180 dni, a także osobom mającym ustalone prawo do okresowej renty rolniczej z tytułu 
niezdolności do pracy w  gospodarstwie rolnym - świadczenie rehabilitacyjne można przyznać 
po upływie 6 miesięcy od dnia zakończenia poprzedniej rehabilitacji. 

W przypadku uzasadnionych potrzeb zdrowotnych pacjenta, okres oczekiwania na ponowne 
skierowanie może zostać skrócony, a sam pobyt przedłużony. 

Poddanie się rehabilitacji jest całkowicie dobrowolne i w niczym nie ogranicza prawa rolnika 
do świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego rolników  z wyjątkiem prawa do zasiłku 
chorobowego za okres przebywania w zakładzie rehabilitacji leczniczej. 

Pobyt na turnusie dla tej grupy pacjentów jest bezpłatny, a zakład rehabilitacji leczniczej zwraca 
osobie skierowanej koszty przejazdu do placówki  rehabilitacyjnej w wysokości odpowiadającej 
cenie biletu najtańszego dostępnego środka transportu zbiorowego 

Od 1 stycznia 2023 roku z rehabilitacji leczniczej mogą skorzystać osoby uprawnione 
 do emerytury rolniczej, w celu poprawy ich stanu zdrowia. 

Rehabilitacja jest organizowana w formie 21-dniowych turnusów prowadzonych we własnych 
Centrach Rehabilitacji Rolników KRUS (Rozporządzenie Ministra  Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 
19 grudnia 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 2757). Z rehabilitacji leczniczej można korzystać nie 
częściej niż co 12 miesięcy.  Pobyt na turnusie dla tej grupy pacjentów jest bezpłatny. 

Od 1 stycznia 2023 roku KRUS organizuje turnusy regeneracyjne dla opiekunów osób 
niepełnosprawnych, w celu poprawy kondycji psychofizycznej i jakości  życia. 
Turnusy są organizowane w 7 dniowym trybie stacjonarnym (Rozporządzenie Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi z dnia 19 grudnia 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz.  2757). Na turnus regeneracyjny 
pacjent może być kierowany nie częściej niż 12 miesięcy. Pobyt na turnusie regeneracyjnym jest 
bezpłatny. 

Korzystanie z rehabilitacji leczniczej i turnusu regeneracyjnego za pośrednictwem KRUS 
nie pozbawia rolników prawa do leczenia uzdrowiskowego, finansowanego przez 
Narodowy Fundusz Zdrowia. 

Więcej informacji pod adresem: 

Rehabilitacja lecznicza/ Turnusy regeneracyjne | Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 

(krus.gov.pl) 

wniosek_o_rehabilitacje_lecznicza_turnus_regeneracyjny_2023.pdf (krus.gov.pl) 

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy ds. rehabilitacji w PT  KRUS w Siedlcach   

tel. 25 640 46 52 lub 25 640 46 17  

PT KRUS w Siedlcach 

ul. Brzeska 39,08-110 Siedlce , e-mail:siedlce@krus.gov.pl 

https://www.krus.gov.pl/zadania-krus/rehabilitacja-lecznicza-turnusy-regeneracyjne/
https://www.krus.gov.pl/zadania-krus/rehabilitacja-lecznicza-turnusy-regeneracyjne/
https://www.krus.gov.pl/fileadmin/moje_dokumenty/dokumenty/bip/form/rehabilitacja/wniosek_o_rehabilitacje_lecznicza_turnus_regeneracyjny_2023.pdf

