
Oświadczenie złożone 

przez senatora Jana Filipa Libickiego 

na 2. posiedzeniu Senatu 

w dniu 18 grudnia 2019 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego oraz do 

prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Aleksandry Hadzik 

Szanowni Państwo! 

Zwrócił się do mnie mieszkaniec R., pan J.K., przedstawiając następujące kwestie. 

Po pierwsze, chodzi o różne sposoby naliczania emerytury rolnikom urodzonym przed 1949 r. i tym uro-

dzonym po 1949 r. W obu przypadkach ci rolnicy mają po 30 lat pracy. Obaj byli też przez ten sam krótki 

okres ubezpieczeni w ZUS. Zdaniem pytającego, rolnik urodzony przed 1949 r. ma obliczaną emeryturę we-

dług specjalnego przelicznika, natomiast ten urodzony po 1949 r. otrzymuje za czas ubezpieczenia w ZUS 

emeryturę wyliczoną według kapitału początkowego. Czy znana jest państwu taka sytuacja i czy nie jest to 

niezgodne z konstytucyjną zasadą równości wobec prawa? 

Kwestia druga to praca w gospodarstwie rolnym przed ukończeniem osiemnastego roku życia. Zdaniem 

pytającego, praca na roli przed ukończeniem osiemnastego roku życia – nawet jeśli jest udokumentowana – 

nie jest wliczana do stażu pracy. Zainteresowany pyta: dlaczego? Proszę o odpowiedź na to pytanie. 

Po trzecie, do 1990 r. składka rolniczego ubezpieczenia społecznego – zdaniem pytającego – była oblicza-

na od liczby posiadanych przez niego hektarów, a przyszłą emeryturę obliczano od wartości sprzedaży jego 

produktów w tzw. książeczce sprzedaży produktów rolnych. Tymczasem – zdaniem pytającego – ci, którzy 

nie byli rolnikami, mieli obliczany kapitał początkowy, natomiast ubezpieczeni w KRUS nie. Zadający to 

pytanie także zwraca uwagę na kwestię konstytucyjności tego zapisu. 

Po czwarte, podobna kwestia dotyczy studentów studiów dziennych do 2000 r., którym okres pracy pod-

czas studiów wlicza się do kapitału początkowego pod warunkiem, że po roku 2000 podjęli pracę i byli ubez-

pieczeni w ZUS, natomiast będący w analogicznej sytuacji klienci KRUS nie są – zdaniem pytającego – ob-

jęci tą zasadą. 

Pytanie piąte kieruję wyłącznie do ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Chodzi o kwestię dzierżawy ziemi 

pod urządzenia fotowoltaiczne. Jeśli rolnik dzierżawi ziemię innemu rolnikowi, to wszelkie opłaty na rzecz 

gminy wystawiane są na dzierżawcę, natomiast jeśli rolnik wydzierżawi ziemię pod urządzenia fotowoltaicz-

ne, to opłaty na rzecz gminy przychodzą na właściciela ziemi, a nie na prowadzącego działalność fotowolta-

iczną. Pytający zwraca uwagę na to, że w ten sposób może się okazać, iż rolnik może być obciążony taką 

opłatą również wtedy, gdy ta działalność nie będzie prowadzona. 

Będę wdzięczny za udzielenie wyczerpujących odpowiedzi, a także – o ile to możliwe – pomoc w tej 

sprawie. 

Z wyrazami szacunku 

Jan Filip Libicki 

 
 


