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Uprzejmie informuję, że Rzecznik Praw Obywatelskich jest adresatem skarg 

obywateli odnośnie ostatnio dokonanych zmian w ustawie z dnia 20 grudnia 1990 r. o 

ubezpieczeniu społecznym rolników na podstawie art. 33 ustawy z dnia 21 listopada 

2008 r. o emeryturach kapitałowych (Dz. U. Nr 228 poz. 1507). 

W szczególności podnoszony jest zarzut, że wskutek zmian wprowadzonych w 

art. 20 i 21 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, rolnicy urodzeni po dniu 31 

grudnia 1948 roku nie będą mogli przy ustalaniu prawa do emerytury ( renty) doliczać 

także pozarolniczych okresów ubezpieczenia społecznego (okresy zatrudnienia, 

działalności gospodarczej, zasadniczej służby wojskowej). Oznacza to, że osoby 

zamierzające obecnie skorzystać z prawa do emerytury muszą udowodnić wyłącznie 

okresy rolnicze wynoszące co najmniej 100 kwartałów, lub w przypadku ubiegania się o 

emeryturę wcześniejszą- co najmniej 120 kwartałów. W tej sytuacji począwszy od dnia 

8 stycznia 2009 r. osoby, które w stażu ubezpieczeniowym posiadają zarówno okresy 

rolniczego ubezpieczenia rolniczego oraz ubezpieczenia poza rolnictwem i w związku z 

tym nie posiadają minimalnego stażu ubezpieczenia rolniczego nie nabędą prawa do 

emerytury rolniczej. 

W Gazecie Prawnej z 6 marca br. pojawiła się informacje, że niezasadność 

powyższych zmian została dostrzeżona zarówno przez resort pracy i polityki 

społecznej, jak i posłów z Sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, ale 

nastąpiło to już po uchwaleniu ustawy wprowadzającej powyższe regulacje prawne. 
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W tej sytuacji posłowie zapowiedzieli własną inicjatywę ustawodawczą, jeśli 

rząd nie przygotuje nowelizacji ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników. 

Zdaniem Rzecznika Praw Obywatelskich kwestionowane zmiany zawarte w art. 

20 i 21 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników wymagają pilnej korekty. 

Z tego względu działając na podstawie art. 16 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 

lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U. z 2001 r. Nr 14 poz. 147 ze zm.) 

uprzejmie proszę Pana Ministra o przedstawienie stanowiska w powyższej sprawie. 


