
Oświadczenie złożone 

przez senatora Roberta Gawła 

na 35. posiedzeniu Senatu 

w dniu 24 lutego 2017 r. 

Oświadczenie skierowane do minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbiety Rafalskiej 

Szanowna Pani Minister! 

Proszę o wyjaśnienie sytuacji prawnej osób ubezpieczonych w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych oraz 

Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego urodzonych w roku 1947. 

Do mojego biura z prośbą o udzielenie wyjaśnień w tej sprawie przyszedł pan H. R., zamieszkały w C. przy 

ul. (…). Pan H. był zatrudniony w przedsiębiorstwach budowalnych w latach 1970–1983. W roku 1983 

rozpoczął działalność gospodarczą w zakresie robót ziemnych i prowadził ją do roku 1991. W tym czasie 

podlegał ubezpieczeniu społecznemu z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej. Po 

transformacji ustrojowej, jaka dokonała się w naszym kraju, pan H. miał problemy ze znalezieniem chętnych 

na korzystanie z jego usług. W związku z tym, aby nie pozostać bez ubezpieczenia, jako właściciel 

ponadhektarowego gospodarstwa przeszedł na ubezpieczenie w ramach Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 

Społecznego. W IV kwartale 2008 r. przeszedł na zasłużoną emeryturę. Niestety była ona o tyle zasłużona,  

o ile niesprawiedliwa. W 2015 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wyliczył, że emerytura pana H. powinna 

wynieść 883,84 zł brutto miesięcznie. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przyznała z kolei 

świadczenie w wysokości 961 zł netto miesięcznie. Zdaniem pana H. składki odkładane w Zakładzie 

Ubezpieczeń Społecznych zostały mu zabrane. Dodatkowo ZUS naliczył panu H. najniższą emeryturę, chociaż 

jego uposażenia (na co posiada dokumenty) wcale najniższe nie były. Pan H. podczas wizyty w moim biurze 

powiedział, że gdyby urodził się dwa lata później, to jest w 1949 roku, jego świadczenia z ZUS i KRUS 

sumowałyby się. Zdaniem pana H., i moim również, jest to sytuacja wielce niesprawiedliwa. 

W związku z tym proszę o wyjaśnienie, czy rząd planuje naprawić tę sytuację. Jak wiele żyje w Polsce 

osób, które są narażone na taką niesprawiedliwość? Jeżeli jest ich stosunkowo niewiele, może należy przyznać 

im prawo do otrzymywania podwójnego świadczenia, co pozwoliłoby na godne przeżycie lat na emeryturze. 

Z wyrazami szacunku 

Robert Gaweł 

 


