„Pytanie tygodnia”
Pytanie pojezierze:
„W drodze do notariusza we W. miałem wypadek samochodowy. Zgłosiłem sprawę do KRUS jako
wypadek przy pracy rolniczej i dochodziłem jednorazowego odszkodowania bo u notariusza do którego jechałem
miała być podpisana umowa kupna przez mnie działki rolnej od sąsiada abym mógł powiększyć gospodarstwo rolne. Sprawę zgłosiłem jednakże dostałem decyzje odmowną, bo według KRUS droga do notariusza
na podpisanie umowy zakupu gruntu rolnego nie jest czynnością związaną z prowadzeniem działalności rolniczej.
Czy stanowisko KRUS jest prawidłowe?”.

Odpowiedź:

Uważam, że stanowisko w decyzji nie jest prawidłowe. Po pierwsze, należy rozstrzygnąć

czy czynności zmierzające do kupna gruntu należą do zwykłych czynności związanych z prowadzeniem działalności rolniczej i czy w związku z tym zdarzenie wypadkowe podczas jazdy do Notariusza
w sprawie zakupu gruntu można uznać za wypadek przy pracy rolniczej. Warto zwrócić uwagę, iż Sąd Apelacyjny
w Białymstoku w wyroku z dnia 24 września 2002 r. wskazał, iż wypadek ubezpieczonego rolnika, powstały
w czasie wykonywania czynności związanych z zakupem ziemi, jako zwykłych czynności związanych
z prowadzeniem działalności rolniczej, jest wypadkiem przy pracy rolniczej. W mojej ocenie obrót gruntami rolnymi ze swojej istoty zmierza w przypadku rolników do zapewnienie właściwej działalności rolniczej
a grunty orne są podstawą prowadzenia działalności w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej. Stąd też
czynności związane z przygotowaniem do zakupu gruntu tj. droga do notariusza i z powrotem służą przygotowaniu do działalności rolniczej i jednorazowe świadczenie powinno być Panu przyznane. Wobec decyzji
odmownej pozostaje Panu droga sądowa.
Co więcej, należy się zastanowić, czy nie można uznać za wypadek przy pracy rolniczej również
sytuacji zaistnienia zdarzenie wypadkowego (np.: wypadku samochodowego) podczas jazdy np.: na giełdę
po zakup zwierząt hodowlanych lub sprzętu rolniczego o ile są to czynności związane z prowadzeniem działalności rolniczej. Uważam, iż jest to wypadek przy pracy rolniczej. Dał temu wyraz wprost Sąd Najwyższy w uchwale
z dnia 29 maja 1980 r. uznając za wypadek przy pracy rolniczej np.: wypadek jakiemu rolnik ulegnie w drodze
z domu do pracy na polu lub z pola do domu albo w drodze do magazynu po zakup nawozów sztucznych,
ponieważ wymienione czynności wiążą się ściśle z prawidłowym prowadzeniem gospodarstwa rolnego
i bez nich funkcje gospodarstwa rolnego nie mogłyby zostać zrealizowane.
W każdej ze spraw należy jednak odrębnie rozpatrywać okoliczności faktyczne każdego z przypadków
na co Sąd Najwyższy w analizowane uchwale zwracał uwagę.
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