
Oświadczenie złożone 

przez senatora Przemysława Błaszczyka 

na 57. posiedzeniu Senatu 

w dniu 8 marca 2018 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztofa Jurgiela 

Szanowny Panie Ministrze! 

Do mojego biura senatorskiego zgłaszają się rozżaleni rolnicy urodzeni przed dniem 1 stycznia 1949 r., 

którzy przez wiele lat pracując zawodowo, podlegali ubezpieczeniu w ZUS, a następnie, w związku z prowa-

dzeniem gospodarstwa rolnego, podlegali ubezpieczeniu społecznemu w KRUS. Rolnicy ci uważają, iż są 

nierówno traktowani, gdyż w przeciwieństwie do osób urodzonych po dniu 31 grudnia 1948 r. nie mają pra-

wa do łączenia emerytur z ZUS i KRUS. 

Zgodnie z przepisem art. 33 ust. 2 ustawy z 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników 

(tekst jedn. DzU z 2017 r. poz. 2336; dalej: ustawa KRUS) co do zasady w razie zbiegu prawa do emerytury 

lub renty przysługujących na podstawie ustawy z prawem do emerytury lub renty z innego ubezpieczenia 

społecznego uprawnionemu wypłaca się jedno wybrane przez niego świadczenie. Zgodnie zaś z przepisem 

art. 33 ust. 2a ustawy KRUS przepisu ust. 2 nie stosuje się do osób uprawnionych jednocześnie do emerytury 

rolniczej oraz do emerytury przyznanej na podstawie art. 24 ust. 1, art. 24a lub art. 184 przepisów emerytal-

nych. Analiza przepisów art. 33 ust. 1–2a ustawy KRUS prowadzi do wniosku, iż zbieg prawa do świadczeń 

rolniczych z prawem do emerytury lub renty z ubezpieczenia powszechnego oznacza konieczność wyboru 

świadczenia wyższego albo korzystniejszego. Dotyczy to rolników, którzy nabyli prawo do emerytury po-

wszechnej w systemie zdefiniowanej składki, a więc osób urodzonych przed 1 stycznia 1949 r. Wyboru nie 

musi zaś dokonywać rolnik urodzony po 31 grudnia 1948 r., mający prawo do emerytury powszechnej na 

podstawie art. 24 (art. 24a) ustawy emerytalnej albo do emerytury w niższym wieku emerytalnym nabyte na 

podstawie art. 184 u.e.r. Emerytura ta może być łączona z prawem do emerytury rolniczej ustalonej tylko na 

podstawie okresów ubezpieczenia rolniczego. 

W związku z tym zwracam się z prośbą o wyjaśnienie przyczyn opisanych wyżej różnic w możliwości 

uzyskiwania emerytur z KRUS i ZUS oraz ich łączenia przez rolników urodzonych po dniu 31 grudnia 

1948 r. i tych urodzonych przed 1 stycznia 1949 r. 

Ponadto proszę o wyjaśnienie, czy w resorcie trwają prace nad ujednoliceniem prawa i zapewnieniem 

równego traktowania rolników poprzez przyznanie im możliwości łączenia świadczeń wypracowanych za-

równo w ZUS, jak i w KRUS, a jeśli tak, to kiedy możemy spodziewać się stosowanych zmian w przepisach 

prawa. 

Z poważaniem 

Przemysław Błaszczyk 

 
 


