
Ewolucja, a nie rewolucja
eKRUS wpisuje się w rozwój e-usług dla rolnictwa i mieszkańców wsi

W ramach doskonalenia usług świadczonych swoim Klientom Kasa Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego  wdraża  system  informatyczny  –  Portal  dla  Rolników  eKRUS,  udostępniony  w
przestrzeni  publicznej  za  pośrednictwem  sieci  Internet.  W  Oddziale  Regionalnym  KRUS  w
Białymstoku i podległych mu placówkach system jest już dostępny pod adresem www.ekrus.gov.pl.

Portal jest przeznaczony dla ubezpieczonych w KRUS rolników, małżonków rolników i domowników
podlegających ubezpieczeniu społecznemu rolników lub ubezpieczeniu zdrowotnemu oraz członków
ich rodzin zgłoszonych za pośrednictwem KRUS do ubezpieczenia zdrowotnego.

Poprzez  Portal  dla  Rolników  eKRUS  ubezpieczeni  mają  dostęp  m.in.  do  własnych  danych
ewidencyjnych,  przebiegu historii  ubezpieczenia,  wykazu składek, ich bieżącej  wysokości,  a także
informacji  o  zbliżających  się  terminach płatności  bez  konieczności  wizyty  w jednostce oraz  poza
godzinami pracy urzędu. 

Oddział Regionalny KRUS w Białymstoku zaprasza do korzystania z nowej możliwości kontaktu z
urzędem. Wystarczy dowolna przeglądarka internetowa oraz aplikacja umożliwiająca odczyt plików w
formacie  PDF.  W  celu  zarejestrowania  i  utworzenia  profilu  użytkownika  należy na  stronie
www.ekrus.gov.pl w okienku „zarejestruj się” wypełnić wniosek, a następnie wydrukować go i wraz z
nim  udać  się  do  jednostki  KRUS,  w  której  jest  się  ubezpieczonym.  W  trakcie  rejestracji,  poza
podstawowymi danymi ewidencyjnymi, należy podać adres poczty elektronicznej (email), który jest
niezbędny do przekazania loginu i  hasła dla utworzonego konta oraz w razie potrzeby odzyskania
hasła, bądź wymiany informacji między użytkownikiem a KRUS. Wniosek można również przekazać
za pośrednictwem poczty lub wypełnić na miejscu w jednostce KRUS.

Dla ułatwienia poruszania się w Portalu na jego stronie udostępniony został „Przewodnik po eKRUS”,
w którym opisano krok po kroku kolejne etapy: rejestracji, logowania, itd.

Kasa  Rolniczego  Ubezpieczenia  Społecznego  doskonaląc  swoje  usługi  dąży  do  umożliwienia
ubezpieczonym pełnego kontaktu z urzędem również drogą elektroniczną. W przyszłości planowane
jest udostępnienie możliwości dokonywania płatności online oraz pozyskiwania zaświadczeń w trybie
w pełni elektronicznym.

Oddział  Regionalny KRUS w Białymstoku zachęca  osoby ubezpieczone w KRUS do rejestracji  i
komunikacji z urzędem za pośrednictwem Portalu. 
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