
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 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. 

 

Kto może skorzystać z rehabilitacji leczniczej za pośrednictwem KRUS ? 

Z rehabilitacji leczniczej realizowanej za pośrednictwem KRUS mogą 

korzystać osoby zagrożone całkowita niezdolnością do pracy w gospodarstwie 

rolnym, albo uznane okresowo za całkowicie niezdolne do pracy 

w gospodarstwie rolnym, ale rokujące odzyskanie tej zdolności w wyniku 

leczenia i rehabilitacji.  

Muszą one jednak spełniać określone kryteria dotyczące zasad podlegania 

ubezpieczeniu społecznemu rolników. W związku z tym na turnusy 

rehabilitacyjne kierowane są osoby, które spełniają jeden z następujących 

warunków: 

1. Podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy w 

pełnym zakresie 

2. Podlegają ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i 

macierzyńskiemu na wniosek w pełnym zakresie nieprzerwanie co 

najmniej 18 miesięcy przed złożeniem wniosku o rehabilitację leczniczą 

3. Mają ustalone prawo do okresowej renty rolniczej z tytułu niezdolności 

do pracy i zachowali zdolność do samodzielnej egzystencji. 

Jak często można skorzystać z rehabilitacji leczniczej za pośrednictwem KRUS ? 

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 każdym przypadku uzasadnionym potrzebami zdrowotnymi pacjenta okres 

oczekiwania na ponowne skierowanie może zostać skrócony, a sam pobyt 

przedłużony.  

  



W jaki sposób starać się  o rehabilitację leczniczej za pośrednictwem KRUS ? 

Świadczenie rehabilitacyjne przyznawane jest na wniosek lekarza 

prowadzącego ustalającego wskazania do odbycia rehabilitacji. Do wniosku 

muszą być dołączone niezbędne badania, zlecone przez lekarza. Wypełniony 

wniosek, który swą ważność zachowuje 6 miesięcy, należy złożyć (osobiście 

lub wysłać pocztą) we właściwym oddziale regionalnym lub placówce 

terenowej Kasy. Po akceptacji lekarza regionalnego inspektora orzecznictwa 

lekarskiego KRUS, rolnicy otrzymują propozycję wyjazdu. W przypadku 

gdy rolnik wyrazi zgodę na proponowany termin i miejsce rehabilitacji, 

otrzymuje skierowanie na turnus rehabilitacyjny.  

Pierwszeństwo w skierowaniu na rehabilitację leczniczą mają osoby, dla 

których potrzeba rehabilitacji jest uzasadniona następstwem wypadku przy 

pracy rolniczej.  

Ile kosztuje rehabilitacja leczniczej organizowana przez KRUS ? 

Pobyt na turnusie jest dla rolnika bezpłatny, a zakład rehabilitacji leczniczej 

zwraca osobie skierowanej koszty przejazdu do placówki rehabilitacyjnej 

w wysokości odpowiadającej cenie biletu najtańszego dostępnego środka 

transportu zbiorowego. 

Gdzie można skorzystać z rehabilitacji leczniczej organizowanej przez KRUS ? 

W całej Polsce funkcjonuje 6 centrów rehabilitacji rolników, i są to: 

 Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 

Społecznego "Sasanka" w Świnoujściu 

 Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 

Społecznego w Iwoniczu-Zdroju 

 Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 

Społecznego w Jedlcu 

 Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS NIWA w Kołobrzegu 

 Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 

Społecznego w Szklarskiej Porębie  

 Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 

Społecznego w Horyńcu-Zdroju  

 

 



 

 

Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 
"Sasanka" w Świnoujściu 
ul. Marii Konopnickiej 17, 72-600 Świnoujście  
tel. recepcja 91 38 25 800,  
crrswinoujsciekrus.swi.pl  

www.krus.swi.pl 

 

Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w 
Iwoniczu-Zdroju 
38-440 Iwonicz-Zdrój, ul. Ks. Jana Rąba 22  
tel./fax 13 435 06 12, 435 06 34, 435 06 64, 
435 crriwonicz@krus.gov.pl  
sekretariat@crriwonicz.pl 
www.crriwonicz.sanatoria.com.pl/ 
 
 

 

Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w 
Jedlcu 
63-322 Gołuchów, woj. Wielkopolskie 
 Tel. 62 76-16-251 do 252, 062 76-16-250 
http://www.jedlec.pl 
crrjedlec@krus.gov.pl 
 
 

 

Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS NIWA 
w Kołobrzegu 
ul. Norwida 3, 78-100 Kołobrzeg  
tel. 94 355 20 00 do 01,  
crrkolobrzeg@krus.gov.pl  
www.niwa.info.pl 
 

 

Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w 
Szklarskiej Porębie  
ul. Kopernika 14, * 58-580 Szklarska Poręba  
tel. (75) 717 30 01 do 08, 
crrszklarskaporeba@krus.gov.pl 
www.crrkrus.pl 
 

 

Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w 
Horyńcu-Zdroju  
ul. Sanatoryjna 2, 37-620 Horyniec-Zdrój  
tel. (16) 631 34 43 crrhoryniec@krus.gov.pl  
www.crr-horyniec.pl 
Informacje i rezerwacje (16) 631 30 04 
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