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Informacja 

Wojewódzki Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych otrzymuje od 
Rolników (emerytów i rencistów) pobierających świadczenie z KRUS wiele 
krytycznych sygnałów (wprost żądań), aby zgodnie z zapowiedzią przedstawicieli 
Rządu waloryzacja emerytur i rent rolniczych w 2022r. wynosiła co najmniej 7%. 
Waloryzacja emerytur rolniczych wynikała z zapowiedzi Premiera jak i pozostałych 
członków Rządu oraz była światełkiem na poprawę sytuacji bytowej emerytowanych 
rolników rozbudziły wśród nich nadzieje na lepsze jutro. 

Rzeczywistość okazała się brutalna, emeryci są rozgoryczeni gdyż: waloryzacja 
emerytur jednych z najniższych w kraju, wyniosła (20 – 80) zł/ m-c., która w 
zderzeniu z dwucyfrową inflacją, galopującymi cenami energii, gazu, węgla, lekarstw 
powoduje, iż osoby te nie mają środków finansowych na godne życie, czują się 
poszkodowanymi. Wzrost kosztów utrzymania (artykułów spożywczych, nośników 
energii) spowodował, że realna wartość emerytury lub renty rolniczej w 2022r. 
obniżyła się o około 30 %. 

Związek, w trosce o poprawę bytu emerytów Rolników, zwraca się do Pana z 
gorącą prośbą o ponowne szybkie przeanalizowanie zapisów ustawy regulującej 
tegoroczną waloryzację emerytur rolniczych oraz o podjęcie skutecznych działań 
na rzecz urealnienia waloryzacji świadczenia emerytalnego i jego dostosowania do 
występujących warunków kosztów utrzymania. Szybkie rozwiązanie problemu należy 
się dzisiejszym świadczeniobiorcom, którym zawdzięczmy to że dziś w Polsce jest 
zapewniona samowystarczalność żywieniowa Polaków. 
Wniosek nasz wychodzi naprzeciw oczekiwaniom rolników którzy po ciężkiej 30 – 40 
letniej pracy na gospodarstwie, w warunkach III RP nie poddali się kolektywizacji, nie 
zniechęcili się obowiązkowymi dostawami czy ponoszonymi kosztami przemian 
ustrojowych, jak również wyzbycia się praw do gruntów przechodząc na emeryturę.  

Uważamy, że kolejny raz środowisko emerytów rolniczych zostało poszkodowane 
przez władze, nie akceptujemy takiej sytuacji gdzie emerytury rolnicze za ciężką 
pracę na roli są jedne z najniższych, uniemożliwiają korzystanie z usług społecznych 
i zdrowotnych, nie dają szans na godne życie seniora rolnika w jego środowisku. 

Szanowny Panie Wicepremierze 

Jako organizacja obchodząca w br. Jubileusz 160 - lecia powstania Kółek Rolniczych 
na ziemiach polskich, liczymy na zrozumienie naszego niepokoju o zasłużonych dla 
Polski weteranach pracy na roli, troski o tę grupę społeczną by nie czuła się 
niepotrzebna, wegetująca na granicy życia i śmierci. Jesteśmy przekonani, że 
sprawy waloryzacji świadczeń rolniczych zostaną rozwiązane na ich korzyść.  
Zwracamy się za Pana pośrednictwem do Rządu, aby w ramach kompetencji, przy 
procedowanej zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników wprowadzić 
stosowne regulacje prawne dotyczące świadczeń emerytalnych rolników. 
W związku z powyższym mamy nadzieję na zmianę niekorzystnych zapisów 
waloryzacji emerytur rolniczych, deklarujemy wolę współpracy i konsultacji przy 
rozwiązywaniu problemu emerytur i rent rolniczych  

 


