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Pan
Jan Krzysztof Ardanowski 
Minister Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi 
ul. Wspólna 30 
00-930 Warszawa

Szanowny Panie Ministrze,

uprzejmie informuję, że jestem adresatem skarg kierowanych przez osoby, które nie 
z własnej winy zostały wyłączone przez krótkie kilkudniowe okresy z ubezpieczenia 
społecznego rolników, przez co utraciły możliwości korzystania z preferencyjnych 
rozwiązań prawnych, jakie stworzyła rolnikom ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o 
ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. z 2020 r. poz. 174).

Przyczyną wyłączenia z ubezpieczenia rolniczego Pana było
skierowanie go przez Wojskową Komendę Uzupełnień na ćwiczenia mobilizacyjne. Organ 
rentowy potraktował ten okres jak okres niezawodowej służby wojskowej. W okresie 
odbywania ćwiczeń, osoby takie zostają objęte ubezpieczeniem społecznym w systemie 
powszechnym, które ma pierwszeństwo przed ubezpieczeniem rolniczym.

W sytuacji, gdy działalność rolnicza jest jedyną działalnością danej osoby, krótka 
przerwa w ubezpieczeniu może nie mieć wpływu na przebieg ubezpieczenia i staż 
zawodowy. Inna jest sytuacja, gdy rolnik zamierza podjąć działalność gospodarczą 
pozarolniczą i w tym celu, aby nadal pozostać w ubezpieczeniu rolniczym, musi podlegać 
ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy przez nieprzerwany okres 3 lat (art. 5a 
ustawy). Krótkotrwałe wyłączenie rolnika z ubezpieczenia społecznego powoduje, że okres 
3 lat musi biec na nowo.

Należy zauważyć, że skierowanie na ćwiczenia mobilizacyjne jest wysyłane do 
żołnierzy rezerwy przez Wojskową Komendę Uzupełnień i nie można odmówić udziału w 
takich ćwiczeniach.
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Wydaje się, że przepis art. 5a ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. powinien w swoim 
brzmieniu uwzględniać takie sytuacje, w których rolnik został wyłączony z ubezpieczenia 
społecznego nie w wyniku własnych działań (takich jak podjęcie zatrudnienia), ale na 
skutek działań organów państwowych (wojskowych). Zmiana tej sytuacji wiązałaby się z 
koniecznością odpowiedniej nowelizacji ustawy, a wprowadzony w ten sposób bardziej 
elastyczny zapis chroniłby rolników przed nieplanowanym wyłączeniem z ubezpieczenia.

Przedstawiając powyższe oraz działając na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 15 
lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich ( Dz.U. z 2020 r. poz. 627) zwracam się do 
pana Ministra z uprzejmą prośbą o zajęcie stanowiska w przedstawionej sprawie, 
z uwzględnieniem możliwości pozytywnego rozwiązania zasygnalizowanego problemu.

Z poważaniem

Stanisław Trociuk 

Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich 
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