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W związku z przekazanym przez Pana Marszałka zapytaniem nr 3819 posła Aleksandra 

Mrówczyńskiego w sprawie zbiegu prawa do świadczenia emerytalnego, uprzejmie przedstawiam, 

co następuje.  

Zgodnie z art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym 

rolników (Dz. U. z 2016 r., poz. 277, z późn zm.) w razie nabycia prawa do emerytury albo renty 

przysługującej na podstawie ustawy (tj. emerytury lub renty rolniczej) z prawem do emerytury lub 

renty z innego ubezpieczenia społecznego (tj. z ZUS), uprawnionemu wypłaca się jedno wybrane 

przez niego świadczenie. 

Należy podkreślić, że zachowane zostało wzajemne uznawanie okresów 

ubezpieczeniowych w systemach powszechnym i rolniczym, które uregulowane zostało zarówno 

w ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych 

(Dz. U. z 2017 r., poz. 1383 j.t.), zwanej dalej: ustawą emerytalną jak i w ustawie  

o ubezpieczeniu społecznym rolników.  

Zatem, w przypadku osób urodzonych przed 1 stycznia 1949 r. wnioskujących  

o przyznanie emerytury z systemu ubezpieczenia społecznego rolników, zgodnie z art. 20 ust. 1 

pkt 3 i ust. 2 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, do wymaganego okresu ubezpieczenia 

rolniczego zalicza się okresy, od których zależy prawo do emerytury zgodnie z przepisami ustawy 

o emeryturach i rentach z FUS, pod warunkiem, że z tytułu tych okresów nie została wcześniej 

przyznana emerytura lub renta przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.  
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Analogiczną regulację zawierają przepisy dotyczące powszechnego systemu 

emerytalnego. Ponieważ przyznanie emerytury na podstawie ustawy emerytalnej osobie urodzonej 

przed 1 stycznia 1949 r. jest uzależnione od udowodnienia wymaganego stażu pracy, stąd art. 10 

ustawy emerytalnej wskazuje okresy ubezpieczenia społecznego rolników oraz prowadzenia 

gospodarstwa rolnego lub pracy w gospodarstwie rolnym, którymi można w określonych 

warunkach uzupełnić brakujący staż ubezpieczeniowy w ZUS wymagany do nabycia prawa do 

emerytury, o ile nie zostały one zaliczone do okresów, od których zależy prawo do emerytury lub 

renty z KRUS. 

Sprawę wysokości emerytury dla osób urodzonych przed dniem 1 stycznia 1949 r., które 

opłacały składki emerytalne w dwóch systemach ubezpieczeniowych: powszechnym  

i rolniczym, reguluje art. 56 ustawy o emeryturach i rentach z FUS. 

W razie uwzględnienia w prawie do emerytury okresów pracy w gospodarstwie rolnym 

wysokość świadczenia ulega proporcjonalnemu zwiększeniu o kwotę odpowiadającą części 

składkowej emerytury ustalonej według zasad określonych w art. 25 ustawy o ubezpieczeniu 

społecznym rolników, tj. za każdy pełny rok opłacania składek na ubezpieczenie społeczne 

rolników o 1% emerytury podstawowej określonej w ustawie o ubezpieczeniu społecznym 

rolników, o ile osoba ubiegająca się o zwiększenie nie ma ustalonego prawa do renty lub emerytury 

na podstawie tej ustawy.  

Rekompensatą za okres podwójnego ubezpieczenia jest więc instytucja zwiększenia 

wysokości świadczenia. Wyjątek od tej zasady stanowi art. 56 ust. 5 ustawy o emeryturach  

i rentach z FUS,  zgodnie z którym ubezpieczony, który ma ustalone prawo do emerytury na 

podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników zwiększenie to nie przysługuje.  

Pragnę zauważyć, że przedstawione przez Posła Aleksandra Mrówczyńskiego zapytanie 

odnosi się bezpośrednio do sprawy indywidualnej osoby i porusza kwestię przysługujących 

uprawnień do emerytury wypłacanej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz wstrzymania 

wypłaty świadczenia wynikającego ze składek opłaconych w systemie ubezpieczenia społecznego 

rolników.   

Z uwagi jednak na brak danych osoby zainteresowanej, której dotyczy przedmiotowe 

zapytanie brak jest możliwości sprawdzenia prawidłowości wyliczenia świadczenia emerytalnego. 

Dla pełnego wyjaśnienia sprawy zasadnym będzie zwrócenie się w tej sprawie do Prezesa Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych w sposób umożliwiający identyfikację świadczeniobiorcy.  

 

 


