
Oświadczenie złożone 

przez senatora Przemysława Błaszczyka 

na 45. posiedzeniu Senatu 

w dniu 22 lipca 2017 r. 

Oświadczenie skierowane do prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Gertrudy Uścińskiej 

Szanowna Pani Prezes! 

Do mojego biura zgłosił się pan M. P. z prośbą o podjęcie interwencji w jego sprawie. 

Z przedstawionych przez pana P. dokumentów oraz udzielonych informacji wynika, że decyzją z dnia 19 

kwietnia 2017 r. ZUS I Oddział w Łodzi, znak ENS/20/021161976, odmówił mu prawa do emerytury, gdyż 

dopiero w dniu 27 września 2017 r. osiągnie on wiek emerytalny oraz do dnia 1 stycznia 1999 r. nie udowod-

nił on wymaganego 25-letniego okresu składkowego i nieskładkowego. ZUS przyjął za udowodnione okresy 

pracy wliczone do ogólnego stażu pracy – 21 lat 6 miesięcy 3 dni. Organ rentowy przy ustalaniu prawa do 

emerytury nie uznał okresu pracy w gospodarstwie rolnym rodziców w czasie od 1 lipca 1977 r. do 

11 grudnia 1980 r. z uwagi na brak zaświadczenia z KRUS o opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne 

rolników przez rodziców i w czasie od 12 grudnia 1980 r. do 31 marca 1981 r. z uwagi na brak zaświadczenia 

z KRUS o opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne rolników przez pana P. Organ rentowy ustalił staż 

pracy w szczególnych warunkach/charakterze w okresie 17 lat 9 miesięcy. 

Z decyzją ZUS pan P. nie zgadza się i dlatego wniósł o ponowne rozpoznanie sprawy. Decyzję tę pan P. 

uważa za bardzo krzywdzącą. 

Z przedstawionych dokumentów wynika, że rodzice pana M. P. – H. i T. P. – posiadali gospodarstwo rol-

ne w latach 1872–1980 o powierzchni 12,63 ha (zaświadczenie Wójta Gminy W., zeznania świadków), pro-

wadzili to gospodarstwo rolne w okresie od 1952 r. do 1980 r. oraz sprzedali jednostkom gospodarki uspo-

łecznionej produkty rolne w roku 1977, 1978, 1979 o określonej w zaświadczeniu wartości. 

Pan M. P. już jako dziecko pracował wraz z rodzicami w tym gospodarstwie rolnym. Świadkowie po-

twierdzili, że pan P. pracował w gospodarstwie rodziców po ukończeniu 16 roku życia w okresie od 

28 września 1973 r. do 31 marca 1981 r. Zgodnie z umową przekazania własności i posiadania gospodarstwa 

rolnego z dnia 12 grudnia 1980 r. H. P. i T. P. przenieśli nieodpłatnie posiadanie i własność gospodarstwa 

rolnego o powierzchni 12,63 ha na rzecz ich syna M. P. W zamian za to rodzice wnioskodawcy byli upraw-

nieni do otrzymania emerytury. Tym samym z dniem 12 grudnia 1980 r. pan M. P. stał się właścicielem go-

spodarstwa rolnego i na własny rachunek prowadził to gospodarstwo rolne. Od dnia 1 kwietnia 1981 r. wnio-

skodawca podjął zatrudnienie w PKP jako dyżurny ruchu. 

Warto zwrócić uwagę, że ZUS przyjął za udowodnione okresy pracy wnioskodawcy w gospodarstwie rol-

nym rodziców po ukończeniu przez niego 16 roku życia, tj. od 28 września 1973 r. do 30 czerwca 1977 r., zaś 

odmówił uznania za udowodnione – pomimo przedstawienia takich samych dowodów potwierdzających pra-

cę w gospodarstwie rolnym – okresu pracy w gospodarstwie rolnym w okresie od 1 lipca 1977 r. do 

31 marca 1981 r. jedynie z uwagi na brak stosownego zaświadczenia z KRUS o opłacaniu składek na ubez-

pieczenie społeczne rolników. 

W świetle obowiązujących przepisów prawa stanowisko ZUS I Oddział w Łodzi wydaje się być błędne. 

Pragnę zwrócić uwagę, iż w myśl przepisu art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emerytu-

rach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych: „przy ustalaniu prawa do emerytury oraz przy oblicza-

niu jej wysokości uwzględnia się również następujące okresy, traktując je, z zastrzeżeniem art. 56, jak okresy 

składkowe (…) przypadające przed dniem 1 stycznia 1983 r. okresy pracy w gospodarstwie rolnym po ukoń-

czeniu 16 roku życia”. Zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 27 października 1977 r. o zaopatrzeniu emery-

talnym oraz innych świadczeniach dla rolników i ich rodzin (DzU Nr 32 poz. 140), zwolnieni z obowiązku 

opłacania składek byli domownicy rolnika. W związku z tym, że wnioskodawca był domownikiem, nie miał 

on obowiązku opłacać z tego tytułu składki na ubezpieczenie społeczne. 

Warto zaznaczyć, iż na gruncie art. 10 ust. 1 ww. ustawy nie można utożsamiać z pracą w gospodarstwie 

rolnym prowadzenia gospodarstwa rolnego, co związane jest z obowiązkiem opłacania składek. 

Z kolei dopiero w wyniku rozwiązań przyjętych w art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 1982 r. o ubez-

pieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin (tekst jedn.: DzU z 1989 r. Nr 24 

poz. 133 z późn. zm.), a obecnie art. 4 ustawy o u.s.r., jest – począwszy od dnia 1 stycznia 1983 r. – uzależ-

nienie zaliczenia pracy domownika w gospodarstwie rolnym jako okresu uzupełniającego od opłacania przez 



rolnika za niego składki na ubezpieczenie społeczne rolników (tak też Sąd Najwyższy orzekł w wyroku  

z dnia 23 września 1998 r., sygn. akt II UKN 230/98, OSNAPiUS 1999, nr 20, poz. 657). Tym samym brak 

jest podstaw prawnych do odmowy zaliczenia do ogólnego stażu pracy pana M. P. okresu pracy w gospodar-

stwie rolnym rodziców w okresie od 1 lipca 1977 r. do 11 grudnia 1980 r. z uwagi na brak stosownego za-

świadczenia z KRUS o opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne rolników. 

Ponadto, zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 27 października 1977 r. o zaopatrzeniu emerytalnym oraz innych 

świadczeniach dla rolników i ich rodzin (DzU 1977 r. Nr 32 poz. 140), „rolnik, który rozpoczął prowadzenie 

gospodarstwa rolnego przed ukończeniem 35 lat życia, zwolniony jest od obowiązku opłacania składki przez 

okres pierwszych 5 lat gospodarowania”. Ubezpieczony prowadził gospodarstwo rolne od 12 grudnia 1980 r., 

więc na podstawie art. 40 przywołanej ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym oraz innych świadczeniach dla 

rolników i ich rodzin jako rolnik, który rozpoczął prowadzenie gospodarstwa rolnego przed ukończeniem 35 

lat życia (miał 23 lata), zwolniony był od obowiązku opłacania składki na ubezpieczenie przez okres pierw-

szych 5 lat gospodarowania. 

Zatem, mimo iż rolnik rozpoczynający prowadzenie gospodarstwa rolnego podlegał ubezpieczeniu spo-

łecznemu z tego tytułu i – co najważniejsze – był uprawniony do świadczeń z tego ubezpieczenia, przy speł-

nieniu warunków określonych w art. 40 ustawy, opłacał składki, poczynając od daty innej niż data obowiązku 

ubezpieczenia. Tym samym żądanie przedstawienia zaświadczenia z KRUS o opłacaniu składek na ubezpie-

czenie społeczne rolników za okres od 12 grudnia 1980 r. do 31 marca 1981 r. wydaje się być oczywiście 

bezzasadne. 

Podobnie bezzasadne wydaje się być stwierdzenie organu rentowego, iż powodem odmowy przyznania 

świadczenia jest fakt uzyskania wieku emerytalnego w dniu 27 września 2017 r. Generalną zasadą prawa 

emerytalno-rentowego jest, że świadczenia wypłaca się na wniosek zainteresowanego, poczynając od dnia 

powstania prawa do emerytury lub renty (tj. spełnienia ustawowych warunków zgodnie z art. 100 ust. 1 usta-

wy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych), lecz nie wcze-

śniej niż od miesiąca, w którym zgłoszono wniosek o świadczenie w celu jego przyznania. Reguła ta wyklu-

cza możliwość wstecznego wypłacania świadczeń, tj. za okres po nabyciu prawa in abstracto a przed złoże-

niem wniosku, co w literaturze przedmiotu uzasadnia się zapobieganiem powstawaniu zjawiska kapitalizacji 

świadczeń, jednakże nie stanowi o braku możliwości złożenia wniosku przed ukończeniem wieku emerytal-

nego. 

Na zakończenie chciałbym wskazać również, iż w istocie w uzasadnieniu decyzji z dnia 

19 kwietnia 2017 r. brak jest uzasadnienia prawnego adekwatnego do konkretnej sprawy pana M. P. 

W związku z tym proszę o wnikliwą analizę całej sprawy, dokonanie ponownej weryfikacji i analizy 

zgromadzonych w sprawie dokumentów i wyjaśnienie rzeczywistych przyczyn odmowy przyznania prawa do 

emerytury oraz wskazanie, czy sposób postępowania pracowników ZUS prowadzących sprawę był prawi-

dłowy tak co do żądania przedstawienia zaświadczeń z KRUS, jak i przyjętej wykładni przywołanych przeze 

mnie przepisów prawa (w tym braku wskazania w decyzji jakichkolwiek z przywołanych przepisów prawa). 

Z poważaniem 

Przemysław Błaszczyk 


