
Oświadczenie złożone 
przez senatora Przemysława Błaszczyka 

na 4. posiedzeniu Senatu 
w dniu 19 stycznia 2012 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra pracy i polityki społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza 

Szanowny Panie Ministrze! 
W Polsce przepisy prawa związane z emeryturami i rentami są bardzo niejasne, wymagają od każdego 

obywatela dokładnego orientowania się w paragrafach, przepisach prawa. Jednak w ostatnim czasie najwięk-
szy niepokój w społeczeństwie budzi podwyższenie wieku emerytalnego i związane z tym ciągłe zmiany 
stanowiska oraz brak jednoznacznej decyzji. 

Jestem senatorem z okręgu wyborczego obejmującego powiaty kutnowski, łęczycki, łowicki oraz poddę-
bicki. Są to tereny typowo rolnicze, gdzie podstawowym źródłem dochodu wielu rodzin jest prowadzenie 
gospodarstwa, praca na roli. Wiele rodzin jest ubezpieczonych w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecz-
nego. Są również osoby, które podejmują pracę, opłacają składki dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 
Pomiędzy KRUS i ZUS przemieszczają się najczęściej osoby nisko zarabiające, które nie są w stanie utrzy-
mać się z działalności rolniczej. 

Ostatnio spotkałem się z ludźmi, którzy w wyniku wcześniejszego przekazania gospodarstw rolnych 
młodszemu pokoleniu, mimo odprowadzania składek częściowo do ZUS, a częściowo do KRUS, i mimo 
osiągniętego odpowiedniego wieku nie mogą uzyskać świadczeń emerytalno-rentowych, to znaczy nie mają 
do tego podstaw prawnych. Powodem wydania takiej decyzji przez pracowników instytucji państwowych, to 
jest ZUS i KRUS, jest brak podstawy prawnej upoważniającej do łączenia odprowadzanych składek do ZUS 
oraz KRUS. W ostatniej nowelizacji ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników z 2008 r. zakazano łącze-
nia stażu ubezpieczeniowego w KRUS i ZUS osobom urodzonym po 31 grudnia 1948 r. Po 8 stycznia 2008 r. 
okazało się, że niemożność łączenia stażu w ZUS i KRUS najbardziej dotknęła prawdziwych rolników, któ-
rzy przed laty zostali zmuszeni do rezygnacji z niskodochodowych upraw i zdecydowali się na podjęcie za-
trudnienia lub działalności gospodarczej poza rolnictwem. Wiele takich osób przekazało już gospodarstwa 
swoim dzieciom. Nie dziwi mnie oburzenie tych ludzi, nie dziwi mnie ich gorycz i rozczarowanie polskim 
systemem emerytalno-rentowym. Spotkałem się z uczciwymi ludźmi, którzy pracowali dla dobra kraju, zało-
żyli rodziny, a do przejścia ze składkami zmusiła ich sytuacja rodzinna. Mieszkańcy powiatu łęczyckiego, 
z którymi się spotkałem, są pełni obaw o losy swoich rodzin. Brak możliwości łączenia składek ubezpiecze-
niowych uniemożliwia wspólne prowadzenie gospodarstwa w przypadku, gdy jedno z małżonków wcześniej 
podjęło pracę i opłacało ZUS. Gospodarstwa te są prowadzone od lat, a brak siły roboczej przyczyni się 
w krótkim czasie do ich upadku. Mimo chęci pracy na wsi oraz mimo wcześniej utrwalonych wzorców, mło-
de osoby w obawie przed utratą dotychczas zgromadzonych składek pracują za przysłowiowe marne grosze, 
a ich składki odprowadzane są do ZUS. 

Pragnę dowiedzieć się, jakie plany wobec nowelizacji ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników – 
o której ucichło na jakiś czas – ma Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Czy ministerstwo nie ma moż-
liwości kontrolowania tego, kto ubezpiecza się jako rolnik, i w ten sposób eliminowania z tego systemu osób, 
które rzeczywiście osłabiają budżet państwa? Jakie jest uzasadnienie dla obecnego rozwiązania, to jest dla 
zakazu łączenia składek przez osoby, które sumiennie i uczciwie płaciły je przez całe swoje życie? Czy każda 
osoba w Polsce, która z różnych przyczyn chce zmienić system opłacania składek, musi napotykać na opisa-
ny bałagan w prawodawstwie? 

Z poważaniem 
Przemysław Błaszczyk 

 

 

 


