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K AN CE LA R IA  
S E NAT U 

BIURO LEGISLACYJNE  

Warszawa, 16 maja 2022 r. 

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników 

(druk nr 699) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Podstawową zmianą w przyjętej 28 kwietnia 2022 r. nowelizacji ustawy 

o ubezpieczeniu społecznym rolników jest wprowadzenie ułatwienia dotyczącego nabywania 

uprawnienia do emerytury rolniczej. Dotychczas dla rolnika, który osiągnął wiek emerytalny, 

ustawa ustanawiała warunek zaprzestania prowadzenia działalności rolniczej, obecnie zaś 

rolnik będzie mógł otrzymywać emeryturę w pełnej wysokości, bez zawieszania wypłaty jej 

części, bez konieczności zaprzestania prowadzenia działalności rolniczej (art. 28 ustawy 

nowelizowanej).  

Ustawa nowelizująca zawiera także zmiany związane z tzw. zbiegiem tytułów do 

ubezpieczenia, rozszerzające zakres podmiotowy podlegania ubezpieczeniu społecznemu 

rolników pomimo objęcia ubezpieczeniem społecznym w systemie powszechnym. Dotyczy to 

pobierania świadczenia integracyjnego lub stypendium w okresie odbywania szkolenia, stażu 

lub przygotowania zawodowego dorosłych, będąc skierowanym przez powiatowy urząd pracy 

lub inne podmioty, a także pobierania stypendium na podstawie przepisów o promocji 

zatrudnienia w instytucjach rynku pracy w okresie odbywania studiów podyplomowych, 

pełnienia czynnej służby jako żołnierz niezawodowy – z wyłączeniem żołnierzy pełniących 

służbę kandydacką, czy też odbywania służby zastępczej (art. 5c ustawy nowelizowanej).  

Ustawa nowelizująca zapewnia również możliwość zaliczania do wysokości części 

składkowej emerytury rolniczej okresów odbywania czynnej służby wojskowej w Wojsku 
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Polskim lub okresów jej równorzędnych albo okresów zastępczych form tej służby 

przypadających przed 1 stycznia 1999 r. (art. 25 ust. 2b).  

Ponadto wprowadzono możliwość kierowania na rehabilitację leczniczą rolników 

nieaktywnych zawodowo w gospodarstwie i pobierających emeryturę rolniczą, a także 

umożliwiono skierowanie osób ubezpieczonych będących opiekunami osób 

niepełnosprawnych na turnusy regeneracyjne do zakładów rehabilitacji (art. 64). 

Ustawa wchodzi w życie co do zasady po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, 

z wyjątkiem przepisów dotyczących kierowania na rehabilitację, które wchodzą w życie 

z dniem 1 stycznia 2023 r. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Projekt rządowy wpłynął do Sejmu 22 kwietnia 2022 r. (druk sejmowy nr 2185). 

I czytanie przeprowadzono w: Komisji Polityki Społecznej i Rodziny oraz Komisji 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Podczas prac Komisji skreślono w projekcie przepis, który był 

związany z wprowadzaną istotną zmianą, polegającą na odejściu od obowiązku zaprzestania 

prowadzenia działalności rolniczej (aby uzyskać emeryturę rolniczą) – mianowicie w art. 16 

ust. 1a zakładano w tej sytuacji dalsze opłacanie składki na ubezpieczenie emerytalno-

rentowe w KRUS, co miało zapewniać „większy udział w finansowaniu systemu 

ubezpieczenia, który w niewielkim stopniu jest finansowany ze składek ubezpieczonych” 

przez osiągających dochody z emerytury oraz działalności rolniczej (por. uzasadnienie do 

projektu, akapit pierwszy, str. 5).  

Sprawozdanie Komisji zawiera druk nr 2188. 

27 kwietnia 2022 r. na 53. posiedzeniu Sejmu odbyło się II czytanie projektu ustawy. 

Ponieważ nie wniesiono poprawek, podjęto decyzję o niezwłocznym przystąpieniu do III 

czytania.  

Za przyjęciem ustawy oddano 449 głosów, przy braku głosów przeciwnych 

i wstrzymujących się. 

Ustawa nie budzi wątpliwości legislacyjnych. 

Bożena Langner 

Główny legislator
 


