
Częściowa emerytura rolnicza 
 

Z dniem 1 stycznia 2013 r. wprowadzono możliwość przejścia, przed osiągnięciem wieku 

emerytalnego, na częściową emeryturę rolniczą. Z takiej możliwości mogli skorzystać 

mężczyźni, którzy osiągnęli wiek 65 lat i posiadali co najmniej 40 letni okres podlegania 

rolniczemu ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu. 

 

Dla kobiet świadczenie to byłoby dostępne od 2021 r. (po spełnieniu warunków dot. wieku 62 

lat i podlegania rolniczemu ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu przez co najmniej 35 lat).  

W związku z obniżeniem wieku emerytalnego od dnia 1 października 2017 r.(do 60 lat dla 

kobiet i 65 lat dla mężczyzn) częściowa emerytura rolnicza nie będzie przyznawana. 

Natomiast częściowe emerytury rolnicze przyznane przed dniem 1 października 2017 r. Kasa 

zamieni z urzędu – od tej daty – na emeryturę rolniczą w powszechnym wieku emerytalnym.  

Emerytura rolnicza w powszechnym wieku emerytalnym składa się z części składkowej 

i części uzupełniającej. Część składkowa jest wypłacana zawsze, natomiast wypłata części 

uzupełniającej ulega zawieszeniu, jeżeli emeryt nie zaprzestał prowadzenia działalności 

rolniczej. Nie dotyczy to sytuacji, gdy emeryt prowadzi działalność rolniczą z małżonkiem 

podlegającym ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu z mocy ustawy, gdyż wówczas wypłata 

części uzupełniającej nie zostanie zawieszona.  

 

W związku z tym, jeżeli emeryt nie zaprzestał prowadzenia działalności rolniczej – z 

wyjątkiem sytuacji, o której mowa powyżej – to Kasa, przyznając emeryturę rolniczą 

od 1 października 2017 r., zawiesi wypłatę części uzupełniającej.  

Podjęcie wypłaty części uzupełniającej emerytury rolniczej nastąpi po zaprzestaniu przez 

emeryta prowadzenia działalności rolniczej – od miesiąca, w którym zostanie dostarczony 

do Kasy dokument potwierdzający ten fakt.  

 

Uznaje się, że emeryt zaprzestał prowadzenia działalności rolniczej, jeżeli ani on, ani jego 

małżonek nie jest właścicielem (współwłaścicielem) lub posiadaczem gospodarstwa rolnego 

w rozumieniu przepisów o podatku rolnym (tj. o powierzchni użytków rolnych 

przekraczających 1 ha fizyczny lub przeliczeniowy) i nie prowadzi działu specjalnego.  

Zaprzestanie prowadzenia działalności rolniczej może być dokonane poprzez zawarcie 

w formie aktu notarialnego jakiejkolwiek, dopuszczalnej prawem cywilnym, umowy 

(darowizny, sprzedaży, o dożywocie) przenoszącej własność i posiadanie gospodarstwa 

rolnego na pełnoletnią osobę bądź wydzierżawienie na podstawie umowy pisemnej, zawartej 

co najmniej na 10 lat i zgłoszonej do ewidencji gruntów i budynków, osobie nie będącej:  

a) małżonkiem emeryta lub rencisty, 

b) jego zstępnym lub pasierbem, 

c) osobą pozostającą z emerytem lub rencistą we wspólnym gospodarstwie domowym, 

d) małżonkiem osoby, o której mowa w lit. b lub c. 

 

Dopuszcza się również zawarcie umowy dzierżawy z dzieckiem, przy czym rodzice 

wydzierżawiając gospodarstwo rolne dziecku są zobowiązani do złożenia oświadczeń 

o nieprowadzeniu działalności rolniczej na tym gospodarstwie.  

 

Podstawa prawna: 
 ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 

2016 r. poz. 277 z późn. zm.), 

 ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z 

Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 38). 
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