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Niższy wiek emerytalny od 2017 roku
Autor: Anna Mokrzycka
Data: 15 sierpnia 2017

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego podała na swojej stronie
informację, że wejdzie w życie niższy wiek emerytalny. Od 2013 roku był
stopniowo podwyższany, aż do teraz. Co to oznacza dla rolników?

Rolnik, aby pójść na emeryturę bądź rentę, będzie musiał spełnić szereg wymogów. Jeśli zechce
przejść na wcześniejszą emeryturę – będzie zobowiązany zaprzestać działalności rolniczej.

W III kwartale 2017 wiek emerytalny wynosi jeszcze co najmniej 61 lat i 3 miesiące dla kobiet, a dla
mężczyzn 66 lat i 3 miesiące. Jednak od 1 października będzie obowiązywał niższy wiek
emerytalny. Po tej zmianie kobiety będą pracowały do 60 roku życia, a mężczyźni do 65 roku.

Kto będzie mógł ubiegać się o przyznanie emerytury?
O emeryturę będą mogły starać się osoby, które:
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skończą 60 lub 65 lat po 30 września 2017 r.,
osoby, które do 30 września 2017 r. skończą 60 lub 65 lat, ale nie osiągną do tego czasu
podwyższonego wieku emerytalnego (takiego, który obowiązuje obecnie i zależy od kwartału
urodzenia),
osoby, które do 30 września 2017 r. osiągną również podwyższony wiek emerytalny, jeśli nie
mają jeszcze przyznanej emerytury rolniczej.

Niższy wiek emerytalny rolnika
Od 1 października br. nie będzie przyznawana częściowa emerytura rolnicza

Rolnik i jego domownicy, oprócz spełnienia wymogu wieku, muszą też przedstawić 25 letni okres
podlegania rolniczemu ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu. Natomiast osoby, które
pobierają rentę rolniczą z tytułu niezdolności do pracy, po osiągnięciu obniżonego wieku
emerytalnego, dostaną odgórnie emeryturę rolniczą. Nie będą musieli, tak jak pozostali, składać
odpowiedniego wniosku. Warunkiem jest jednak posiadanie wymaganego okresu ubezpieczenia
emerytalno-rentowego.

Więcej zmian
Od 1 października br. nie będzie przyznawana częściowa emerytura rolnicza. Te, które przyznano
przed wspomnianym terminem zostaną zamienione na emeryturę w powszechnym wieku
emerytalnym.

Wcześniejsza emerytura rolnicza
Będzie możliwość ubiegania się o wcześniejszą emeryturę rolniczą. Mogą z wnioskiem o nią wystąpić
rolnicy, którzy ukończyli 55 (kobiety) i 60 lat (mężczyźni). Muszą jednak udokumentować minimum
30 – letni okres rolniczego ubezpieczenia emerytalno-rentowego. Ponadto konieczne w ich
przypadku będzie zaprzestanie prowadzenia działalności rolniczej.
Wniosek o taką emeryturę może być złożony po ww. dacie.
Podstawa prawną w kwestii niższego wieku emerytalnego jest ustawa z dnia 16 listopada 2016 r.
o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych
innych ustaw.
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Renta rolnicza z tytułu niezdolności do pracy przysługuje osobom, które podlegały ubezpieczeniu
emerytalno-rentowemu przez wymagany okres.

Zaprzestanie prowadzenia działalności rolniczej
Zaprzestanie prowadzenia takiej działalności jest jednym z warunków ubiegania się o wcześniejszą
emeryturę. Kiedy uznaje się, że warunek został spełniony? Rencista bądź emeryt (lub małżonek) nie
może być (współ)właścicielem lub posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów
o podatku rolnym oraz nie może prowadzić działu specjalnego produkcji rolnej. Od tej ostatniej
zasady są pewne odstępstwa, z którymi można zapoznać się na stronie KRUS.

Co zrobić z gospodarstwem?
Aby spełnić warunek zaprzestania prowadzenia działalności rolniczej, rolnik – emeryt bądź rencista,
może przenieść własność i posiadanie gospodarstwa na inną osobę. Może to zrobić poprzez
umowę darowizny, sprzedaży bądź umowę o dożywocie. Jeśli rolnik nie może znaleźć nabywcy,
a chce zrzec się swoich praw, gospodarstwo rolne może zostać przejęte przez Agencję
Nieruchomości Rolnych na Skarb Państwa.

Dzierżawa gospodarstwa
Jeśli rolnik nie chce zrzec się praw do gospodarstwa, może wydzierżawić je innej osobie (fizycznej
bądź prawnej). Aby taka umowa dzierżawy pozwoliła na wypłatę części uzupełniającej emerytury
bądź renty rolniczej – muszą być spełnione warunki określone w ustawie o ubezpieczeniu
społecznym rolników.
Rolnik jest obowiązany dokument poświadczający przekazanie gospodarstwa dostarczyć do organu
wypłacającego emeryturę bądź rentę. Jest on bowiem uznawany za wniosek o podjęcie emerytury lub
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renty.
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