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Dotyczy: waloryzacji rolniczych świadczeń emerytalno-rentowych w 2022 r.

Szanowny Panie Rzeczniku,

w odpowiedzi na pismo w sprawie tegorocznej waloryzacji emerytur i rent rolniczych 

przedstawiam następujące informacje.

Obecnie rolnicy, jako jedyna grupa społeczno-zawodowa w Polsce, mają własny odrębny 

od powszechnego, system ubezpieczenia społecznego, który realizowany jest przez 

KRUS na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym 

rolników (Dz.U. z 2022 r. poz. 933). Pozostałe grupy społeczno-zawodowe objęte są 

powszechnym systemem ubezpieczeń społecznych realizowanym przez ZUS.

Odrębne uregulowania prawne normujące funkcjonowanie ubezpieczenia społecznego 

rolników i powszechnego systemu ubezpieczeń społecznych powodują, że w sposób 

odmienny regulowane są zarówno prawa, jak i obowiązki beneficjentów (ubezpieczonych i 

świadczeniobiorców) tych systemów. System powszechny oparty jest o zdefiniowaną 

składkę, system rolny zaś o zdefiniowane świadczenie. Stąd też odrębności m.in. w 

zakresie waloryzacji. 
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Rolnicze świadczenia emerytalno-rentowe składają się z części składkowej i części 

uzupełniającej. Suma obu tych części stanowi pełną wysokość emerytury/renty rolniczej. 

Dla każdej z tych części ustala się wskaźnik wymiaru. 

Waloryzacja emerytur i rent rolniczych polega na pomnożeniu zwaloryzowanej kwoty 

emerytury podstawowej przez indywidualne wskaźniki wymiaru świadczenia (odpowiednio 

dla części składkowej i dla części uzupełniającej) – ustalone odrębnie dla każdego 

świadczeniobiorcy w oparciu o długość stażu ubezpieczeniowego.

Emerytura podstawowa jest to kwota określona na podstawie przepisów ustawy o 

ubezpieczeniu społecznym rolników. W myśl z art. 48a ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o 

ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. z 2022 r. poz. 933), emerytura podstawowa 

oraz emerytury i renty z ubezpieczenia podlegają corocznie waloryzacji w terminie 

wskazanym dla waloryzacji emerytur i rent przysługujących na podstawie przepisów o 

emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Waloryzacja emerytury 

podstawowej polega na pomnożeniu kwoty tej emerytury przez wskaźnik waloryzacji 

ustalony zgodnie z przepisami o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 

Społecznych (od 1 marca br. wzrosła o 7% w stosunku do roku poprzedniego i wynosi 

1084 zł 58 gr). Jeżeli w wyniku podwyżki (waloryzacji) wysokość świadczenia jest niższa 

od kwoty najniższej emerytury pracowniczej (od 1 marca br. to 1338,44 zł) – KRUS 

podwyższa je z urzędu do tej kwoty. Waloryzacja świadczeń emerytalno-rentowych z 

ubezpieczenia rolniczego polega na pomnożeniu zwaloryzowanej kwoty emerytury 

podstawowej przez wskaźnik wymiaru świadczenia (części składkowej oraz części 

uzupełniającej), o którym mowa powyżej. 

Kwestia waloryzacji rolniczych świadczeń emerytalno-rentowych jest złożonym 

zagadnieniem. Ewentualne zmiany zasad jej przeprowadzania, wymagają przed 

rozpoczęciem procesu legislacyjnego, pogłębionych prac analityczno-studialnych, podczas 

których wzięte zostaną pod uwagę nie tylko mechanizmy ustalania wysokości świadczeń, 

ale przede wszystkim możliwości płatnicze i kondycja budżetu państwa. Trzeba bowiem 

pamiętać, że składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe tylko w niewielkim procencie 

pokrywają wydatki na świadczenia z ubezpieczenia, a samo rolnicze świadczenie 

emerytalno-rentowe w ponad 90% składa się z dotacji z budżetu państwa. 

Obecnie rozpoczęliśmy prace w omawianym zakresie i analizujemy kwestię możliwości 

zmiany zasad waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych. Jednocześnie należy 



zauważyć, że oprócz corocznej waloryzacji świadczeń, emeryci i renciści otrzymają w tym 

roku dodatkowe wsparcie finansowe w postaci: 13. oraz 14. emerytury, co również 

pozytywnie wpłynie na budżety domowe, szczególnie najuboższych świadczeniobiorców. 

Ponadto od 1 stycznia br. nie jest pobierany podatek od emerytów i rencistów 

otrzymujących świadczenia do 2500 zł. Ci, którzy otrzymują świadczenia wyższe, zapłacą 

podatek tylko od kwoty przekraczającej 2500 zł.

Z poważaniem

z up. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Anna Gembicka
sekretarz stanu
/podpisano elektronicznie/

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2022 r. 
poz. 933)
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