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Oœwiadczenie skierowane do minister pracy i polityki spo³ecznej Jolanty Fedak oraz do ministra rolni-
ctwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego

Szanowni Pañstwo Ministrowie!
Do mojego biura senatorskiego zg³osi³o siê wiele osób zaniepokojonych wprowadzonymi od stycznia

2009 r. zmianami w doliczaniu przez rolników ubiegaj¹cych siê o emeryturê rolnicz¹ do sta¿u okresów
op³acania sk³adek do ZUS.

Konsekwencj¹ tych zmian jest sytuacja, w której rolnik zg³aszaj¹cy siê do mnie z proœb¹ o pomoc,
maj¹cy dziewiêtnastoletni sta¿ op³acania sk³adek ZUS oraz kilkunastoletni sta¿ w op³acaniu sk³adek
KRUS, nie mo¿e uzyskaæ ani rolniczego œwiadczenia emerytalnego, ani œwiadczenia z systemu pracow-
niczego, a tym samym nie ma œrodków niezbêdnych mu do ¿ycia. Sytuacja taka, choæ nie do przyjêcia,
zosta³a usankcjonowana za spraw¹ wprowadzonych w ¿ycie przepisów ustawy z 21 listopada 2008 r.
o emeryturach kapita³owych (DzU nr 228, poz. 1507).

Obecnie na mocy wymienionych przepisów emerytura rolnicza przys³uguje, jeœli ubezpieczony
w KRUS ukoñczy piêædziesi¹t piêæ lat (kobieta) lub szeœædziesi¹t lat (mê¿czyzna). Równoczeœnie taka
osoba musi posiadaæ co najmniej sto dwadzieœcia kwarta³ów (trzydzieœci lat) ubezpieczenia w KRUS
oraz zaprzestaæ prowadzenia dzia³alnoœci rolniczej. W praktyce oznacza to, ¿e takie osoby najczêœciej
przed przejœciem na emeryturê sprzedaj¹ swoje gospodarstwa. Emerytura rolnicza przys³uguje te¿
ubezpieczonemu, który ukoñczy³ wiek emerytalny (szeœædziesi¹t lat kobieta, szeœædziesi¹t piêæ lat mê¿-
czyzna), je¿eli co najmniej przez sto kwarta³ów (dwadzieœcia piêæ lat) op³aca³ sk³adki do KRUS.

Dotychczas rolnicy urodzeni w 1949 r. lub póŸniej mogli doliczyæ do brakuj¹cych okresów ubezpie-
czenia w KRUS okresy ubezpieczenia w ZUS. Obecnie takiej mo¿liwoœci ju¿ nie ma. Do okresu ubezpie-
czenia w KRUS nie mog¹ te¿ doliczyæ okresów dzia³alnoœci kombatanckiej oraz zasadniczej s³u¿by
wojskowej. Jednak¿e do czasu wejœcia w ¿ycie ustawy o emeryturach kapita³owych istnia³a mo¿liwoœæ
wzajemnego zaliczania okresów op³acania sk³adek – do œwiadczenia rolnego okresu op³acania sk³adek
do ZUS, a do emerytury z FUS okresów op³acania sk³adek rolnych.

Wprowadzone rozwi¹zania prawne w tej materii budz¹ wiele w¹tpliwoœci. Doprowadzi³y one miêdzy
innymi do zró¿nicowania sytuacji prawnej rolników ubiegaj¹cych siê o œwiadczenie w zale¿noœci od ich
wieku (daty urodzenia).

Czêœæ rolników zosta³a przecie¿ wykluczona z KRUS z powodu rozpoczêcia prowadzenia dodatkowej
dzia³alnoœci gospodarczej, czêœæ zaœ to ci, którzy przez lata pracowali w zak³adach przemys³owych lub
pegeerach i z tego tytu³u ich pracodawcy op³acali za nich sk³adki do ZUS. £¹cznie ich okresy ubezpie-
czenia daj¹ im prawo do emerytury, ale liczone odrêbnie ju¿ nie. Taka sytuacja jest nie do przyjêcia i po-
winna zostaæ jak najszybciej zmieniona.

Dlatego te¿ zwracam siê do Pani Minister Jolanty Fedak z nastêpuj¹cymi pytaniami.
1. Czym uzasadnione by³o wprowadzenie odmiennych regulacji prawnych w tej materii (warunków

nabycia prawa do emerytury rolniczej) w zale¿noœci od daty urodzenia rolników, tj. odmiennych dla
osób urodzonych po 31 grudnia 1948 r., a odmiennych dla osób urodzonych wczeœniej?

2. Czy nie budzi to w¹tpliwoœci w zwi¹zku z konstytucyjn¹ zasad¹ równoœci?
3. Czy przygotowywane s¹ przez Pani ministerstwo jakiekolwiek zmiany omawianych przepisów, któ-

re umo¿liwi³yby wzajemne zaliczanie okresów op³acania sk³adek – do œwiadczenia rolnego okresu op³a-
cania sk³adek do ZUS, a do emerytury z FUS okresów op³acania sk³adek rolnych? Kiedy zostan¹ one
wprowadzone w ¿ycie?

4. Czy zosta³a ju¿ przygotowana, wspólnie z ministrem rolnictwa i rozwoju wsi, Panem Markiem Sawic-
kim, strategia wprowadzenia zmian w tym zakresie? Czy nast¹pi³o tu ju¿ porozumienie co do tego, które mi-
nisterstwo przygotowywaæ bêdzie zmiany w tym zakresie, czy te¿ w dalszym ci¹gu jest to kwestia otwarta?

Bior¹c pod uwagê, i¿ omawiana sprawa dotyczy szerokiego grona rolników, zwracam siê do Pana Mi-
nistra Marka Sawickiego z nastêpuj¹cym pytaniem.

1. Czy przez Pana jako ministra rolnictwa i rozwoju wsi zosta³y podjête ju¿ jakieœ konkretne dzia³ania, aby
zmieniæ wymienione uregulowania prawne? Je¿eli tak, to jakie? Je¿eli nie, to proszê o podanie konkretnych
czynnoœci, które zamierza Pan podj¹æ w tej sprawie, oraz o wskazanie ostatecznego terminu ich dokonania.

Z powa¿aniem
Jan Dobrzyñski




