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Historia rolniczego ubezpieczenia społecznego w Polsce

W okresie międzywojennym funkcjonowała instytucja dożywocia, mająca znaczenie dla indywidualnych
gospodarstw rolnych. Przed śmiercią rolnik przekazywał swoim dzieciom tytuł własności do gospodarstwa
lub jego części, pozostawiając sobie niewielki fragment jako dożywocie.

Po II wojnie światowej państwo ukształtowało politykę społeczną, w myśl której systemem ubezpieczeń
społecznych obejmowani byli tylko rolnicy należący do spółdzielni produkcyjnych. Nie byli nim
natomiast obejmowani rolnicy indywidualni.

Pierwszym aktem prawnym, który dawał rolnikom indywidualnym prawo do renty, była ustawa 
z 28 czerwca 1962 r. o przejmowaniu niektórych nieruchomości rolnych w zagospodarowanie lub 
na własność państwa oraz o zaopatrzeniu emerytalnym właścicieli tych nieruchomości i ich rodzin. 
Ustawa ta miała charakter zaopatrzeniowy. Przewidywała przekazanie gospodarstwa państwu
w zagospodarowanie lub na własność w zamian za rentę.

1962

Ustawa z 29 maja 1974 r. o przekazywaniu gospodarstw rolnych na własność państwa w zamian za rentę 
i spłaty pieniężne rozszerzyła funkcje socjalne, przyznając rolnikom prawo do zaopatrzenia emerytalnego
w zamian za przekazane gospodarstwo o powierzchni co najmniej 2 ha.

1974
W drugiej połowie lat siedemdziesiątych rolnicy indywidualni byli jedyną grupą społeczną, która nie była 
objęta systemem ubezpieczenia emerytalnego. Za początek rozwoju właściwego systemu ubezpieczenia
społecznego rolników indywidualnych uważa się ustawę z 27 października 1977 r. o zaopatrzeniu
emerytalnym oraz innych świadczeniach dla rolników i ich rodzin.

1977

Ustawa z 14 grudnia 1982 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnuch i członków ich 
rodzin objęła ubezpieczeniem: rolników prowadzących gospodarstwa o powierzchni co najmniej 0,5 ha, 
osoby prowadzące działy specjalne (czyli produkcję hodowlaną, rolną lub ogrodniczą o charakterze 
specjalistycznym) oraz małżonków i domowników osób prowadzących gospodarstwa.

1982

Kolejne zmiany wprowadzono ustawą z 24 lutego 1989 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym 
rolników indywidualnych i członków ich rodzin oraz o zmianie ustawy o podatku rolnym. W myśl ustawy 
rolnik mógł m.in. przy przejściu na emeryturę lub rentę nie tylko przekazać gospodarstwo państwu lub 
następcy, ale też sprzedać lub darować dowolnej osobie �zycznej lub prawnej.

1989

1968 Ustawa z 24 stycznia 1968 r. o rentach i innych świadczeniach dla rolników przekazujących
nieruchomości rolne na własność państwa, która m.in. podniosła wysokość renty przysługującej 
w przypadku wspólnego prowadzenia gospodarstwa przez małżonków (renta łączna).


