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Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej

 

Szanowna Pani Minister,

Mając na uwadze rozżalenie i smutek wśród rolników, chciałabym rzucić światło na kwestię 
związaną z wypłacaniem świadczeń emerytalnych z ZUS i KRUS dla osób urodzonych przed 
dniem 1 stycznia 1949 r. Dość niesprawiedliwie kształtuje się sytuacja ww., gdyż zgodnie z art. 
33 ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1999 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2019 
r. poz. 299, z późn. zm.) w razie zbiegu prawa do emerytury z rolniczego i powszechnego 
systemu ubezpieczenia społecznego uprawnionemu wypłaca się tylko jedno wybrane przez 
niego świadczenie. 

Nabycie prawa do zbiegu emerytur z ZUS i KRUS, jak już wyżej wspomniałam -kształtuje  art. 
  ustawy z dnia 20 grudnia 1999 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, w razie 33 ust. 2

zbiegu prawa do emerytury lub renty przysługującej na podstawie ustawy z prawem do 
emerytury lub renty z innego ubezpieczenia społecznego, uprawnionemu wypłaca się jedno 
wybrane przez niego świadczenie, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4. W wielu przypadkach powyższy 
przepis nie znajduje jednak zastosowania z uwagi na treść    u.s.r., stanowiący, art. 33 ust. 2a
że ust. 2 art. 33 nie stosuje się do osób uprawnionych jednocześnie do emerytury rolniczej oraz 
do emerytury przyznanej na podstawie   ,    lub    ustawy o art. 24 ust. 1 art. 24a art. 184
emeryturach i rentach z FUS. Regulacją prawną, która normuje warunki nabycia prawa do 
pobierania dwóch świadczeń jest przepis    ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o art. 42 ust. 2
emeryturach kapitałowych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1097 ze zm.). W myśl art. 42 ust. 1 ww. 
ustawy osobie urodzonej po dniu 31 grudnia 1948 r., której przed dniem wejścia w życie 
niniejszej ustawy ustalono prawo do emerytury rolniczej, z zaliczeniem okresów, o których 
mowa w art. 20 ust. 1 pkt 3 ustawy wymienionej w art. 33, a która po dniu wejścia w życie 
ustawy osiągnie wiek, o którym mowa w art. 24 ust. 1a i 1b ustawy wymienionej w art. 37, i 
zgłosi wniosek o emeryturę z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych określoną w art. 24 lub art. 
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184 ustawy wymienionej w art. 37, przysługuje - w zależności od jej wyboru - emerytura 
rolnicza ustalona z zaliczeniem wskazanych okresów albo emerytura z Funduszu Ubezpieczeń 
Społecznych. Prawo do emerytury rolniczej oraz do emerytury z Funduszu Ubezpieczeń 
Społecznych przysługuje osobie, o której mowa w ust. 1, jeżeli po wyłączeniu okresów 
wskazanych w tym przepisie osoba ta spełnia warunki do emerytury rolniczej (ust. 2 akt 42). 
Tym samym osoba urodzona po dniu 31 grudnia 1948 r., która nabędzie prawo do emerytury 
rolniczej (czyli będzie legitymować się co najmniej 25-letnim okresem podlegania wyłącznie 
rolniczemu ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu) oraz do emerytury pracowniczej na 
podstawie   ,    oraz    ustawy o emeryturach i rentach z FUS, art. 24 ust. 1 art. 24a art. 184
będzie miała prawo do wypłaty obu świadczeń emerytalnych (por. wyrok Trybunału 
Konstytucyjnego z dnia 5 października 2010 r.,   ). K 16/08

Wielu rolników nie uzyskało jednak prawa do emerytury rolniczej przedwejściem w życie 
ustawy o emeryturach kapitałowych. Powyższe rozwiązanie podjęte przez ustawodawcę 
dyskwalifikuje możliwość uznania zbiegu emerytur – co jest dalece krzywdzące dla wielu osób, 
które zostały pozbawione wyższych świadczeń emerytalnych. W powyższej sytuacji trzeba było 
uznać, że nie istnieje żaden przepis, na podstawie którego osoba  urodzona  przed dniem 31 
grudnia 1948 r., mógłby pobierać dwa świadczenia - emeryturę rolniczą i emeryturę z FUS, 
wypłacane łącznie. 

 

W związku z powyższym zwracam się z pytaniem: 

1. Czy zostają podjęte jakiekolwiek działania w zakresie ujednolicenia zasad pobierania 
świadczeń emerytalnych z ZUS i KRUS przez osoby urodzone przed 1 stycznia 1949 r. i po 31 
grudnia 1948 r.?

2. Czy w związku z powyższym ministerstwo złoży stosowny projekt ustawy, który ujednolici w
/w przepisy by osoby w/w nie odczuwały poczucia niesprawiedliwości jaka spotkała  w ich 
życiu?
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