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Oœwiadczenie skierowane do minister pracy i polityki spo³ecznej Jolanty Fedak

Szanowna Pani Minister!
Zwracam siê do Pani w zwi¹zku z kwesti¹ bardzo istotn¹ dla wielu osób, które w swoim ¿yciu zawo-

dowym by³y zarówno ubezpieczone w KRUS, na mocy ustawy, jako w³aœciciele gruntów rolnych, jak ró-
wnie¿ pracowa³y jednoczeœnie zawodowo i podlega³y ubezpieczeniu pracowniczemu w ZUS. Otó¿ proszê
o szczegó³owe wyjaœnienie, w jaki sposób s¹ przyznawane emerytury, ze szczególnym uwzglêdnieniem
kwestii wczeœniejszych emerytur, osobom op³acaj¹cym sk³adki w ZUS i KRUS.

Dla lepszego zobrazowania problemu pozwolê sobie przytoczyæ przyk³ad kobiety, która w roku 2007
ukoñczy³a 55 lat i zgodnie z przepisami ustawy emerytalnej naby³a prawo do wczeœniejszej emerytury.
Jednym z podstawowych warunków, od których spe³nienia uzale¿nione jest prawo do emerytury dla
osób z jej grupy wiekowej, jest udowodnienie wymaganego sta¿u pracy. Na sta¿ ten sk³adaj¹ siê okresy
sk³adkowe (wymienione w art. 6 ustawy emerytalnej), okresy niesk³adkowe (wymienione w art. 7 usta-
wy emerytalnej) oraz tzw. okresy uzupe³niaj¹ce, uwzglêdniane na zasadach wskazanych
w art. 10 i art. 10a tej¿e ustawy.

Z przedstawionych dokumentów wynika, i¿ ZUS uwzglêdni³ tej pani 11 lat, 4 miesi¹ce i 16 dni jako
okresy sk³adkowe oraz 3 lata, 9 miesiêcy i 16 dni jako okresy niesk³adkowe. Jednak sprawê sporn¹ sta-
nowi¹ okresy uzupe³niaj¹ce, tak zwane okresy rolne. Zgodnie z przepisami ustawy emerytalnej, jeœli
³¹czny wymiar okresów sk³adkowych i niesk³adkowych jest niewystarczaj¹cy do ustalenia uprawnieñ
do emerytury, uwzglêdnia siê – w zakresie niezbêdnym do uzupe³nienia wymaganego okresu – okresy
prowadzenia gospodarstwa rolnego lub pracy w tym gospodarstwie. Dlatego te¿ w ZUS zosta³y przedsta-
wione wszystkie niezbêdne dokumenty w tym zakresie, by okresy ubezpieczenia w KRUS zosta³y doli-
czone do sta¿u emerytalnego. Jednak¿e wspominana osoba pobiera³a rentê z tytu³u czasowej
niezdolnoœci do pracy i zdaniem ZUS nie jest mo¿liwe przyznanie jej wczeœniejszej emerytury, gdy¿
sk³adki zosta³y wykorzystane na œwiadczenie rentowe z KRUS. Czy jest to zgodne z obowi¹zuj¹cym
w Polsce prawem?

Zwracam siê do Pani Minister o wyjaœnienie opisanego problemu.

Z powa¿aniem
Grzegorz Wojciechowski




