
PRZEPISY. Działalność gospodarcza prowadzona przez rolnika 
a ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne,  
składki zdrowotne w Polskim Ładzie

Składka w Polskim Ładzie
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Podjęcie pozarolniczej 
działalności gospodarczej przez 
rolnika wiąże się z podjęciem 
decyzji, jaki system ubezpieczeń 
społecznych wybrać. Czy 
w momencie rejestrowania 
działalności trzeba zgłosić 
się do Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych, czy można nadal 
korzystać z ubezpieczenia 
rolniczego w KRUS?

Kontynuacja 
ubezpieczenia w KRUS

Po zarejstrowaniu pozarolniczej 
działalności gospodarczej, rolnicy 
mogą kontynuować ubezpieczenie 
w  rolniczej kasie ubezpieczeniowej 
pod pewnymi warunkami. 

Ciągłość ubezpieczenia rolniczego 
zachowa rolnik zakładający lub kon-
tynuujący działalność, jeżeli:
•	  podlega ubezpieczeniu z  mocy 

ustawy nieprzerwalnie przez 
okres 3 lat,

•	  złożył w  Kasie zawiadomienie 
o  kontynuacji ubezpieczenia 
w terminie do 14 dni od rozpo-
częcia wykonywanej działalno-
ści – ten termin jest nieprzekra-
czalny,

•	  nie jest pracownikiem w  innej 
firmie,

•	  nie posiada ustalonego prawa 
do  emerytury, renty czy innych 
świadczeń z  tytułu ubezpieczeń 
społecznych,

•	  w przypadku, gdy działalność 
jest kontynuowana i  rolnik nie 
przekroczył limitu należnego 
podatku dochodowego za  po-
przedni rok podatkowy, od 
przychodów z  pozarolniczej 
działalności gospodarczej (limit 
ten w 2020 r. wynosił 3 540 zł,  
a w 2021 r. – 3 604 zł).

Przedsiębiorca ma obowiązek po-
dwoić składkę na  ubezpieczenie 
w  KRUS z  tytułu prowadzonej 
działalności. Dodatkowa składka 
ubezpieczenia społecznego rolników 
wynika z faktu, że oprócz działalno-
ści rolniczej, dany producent rolny 
prowadzi pozarolniczą działalność 
gospodarczą.

Ubezpieczenie w ZUS
Jeśli rolnik rozpoczynający działal-
ność gospodarczą nie spełnia warun-
ków do kontynuowania ubezpiecze-
nia w KRUS, to zgłaszając działalność 
ma obowiązek rejestracji do ubezpie-
czeń społecznych w ZUS. Rejestracja 
działalności na druku CEIDG-1 jest 
jednocześnie wnioskiem o rejestrację 
przedsiębiorcy jako płatnika składek 
ZUS. Przedsiębiorca ma 7 dni od 
daty rozpoczęcia prowadzenia dzia-
łalności gospodarczej, aby zgłosić 
siebie do ubezpieczeń. 

Na początek
Dla początkujących przedsiębiorców 
prawo przewiduje preferencje. Pole-
gają one na  tym, że  przez pierwsze  
6 miesięcy, liczone od dnia rozpo-
częcia jednoosobowej działalności 
gospodarczej, przedsiębiorcy mogą 
płacić wyłącznie składkę zdrowot-
ną. Jest to tak zwana ulga na  start. 
Po  tym czasie mogą oni skorzystać 
przez kolejne 24 miesiące ze składek 
preferencyjnych. 

Ulga na start
Ulga na start została określona w art. 
18 ustawy Prawo przedsiębiorców. 
W  myśl tego przepisu, przedsię-
biorca będący osobą fizyczną, który 
podejmuje działalność gospodarczą 
po  raz pierwszy albo podejmuje ją 

ponownie – nie podlega obowiąz-
kowym ubezpieczeniom społecznym 
przez okres 6 miesięcy od dnia pod-
jęcia działalności gospodarczej. 
Warunkiem jest jej podjęcie po upły-
wie co najmniej 60 miesięcy od mo-
mentu ostatniego zawieszenia lub 
zakończenia działalności. Drugi 
warunek jest taki, że  przedsiębiorca 
nie może wykonywać działalności 
na rzecz byłego pracodawcy. 

Nie może to być pracodawca, dla 
którego nasz przedsiębiorca wykony-
wał wcześniej czynności wchodzące 
w  zakres wykonywanej działalności 
gospodarczej, w  ramach stosunku 
pracy lub spółdzielczego stosun-
ku pracy (przed dniem rozpoczęcia 
działalności gospodarczej w tym lub 
poprzednim roku kalendarzowym). 

Bez emerytury, 
bez zasiłku

Warto również podkreślić, że  ulga 
na  start dotyczy wyłącznie składek 
na  ubezpieczenie społeczne. W  re-
zultacie przedsiębiorcy obligatoryjnie 
muszą opłacać składki na  ubezpie-
czenie zdrowotne. 

Jednocześnie należy mieć na uwadze, 
że nie opłacając składek na ubezpie-
czenia społeczne, przedsiębiorca nie 
nabywa uprawnień przysługujących 
z tych ubezpieczeń:
•	  okres korzystania z ulgi na start 

nie zostanie mu zaliczony jako 
okres ubezpieczenia (składkowy 
bądź nieskładkowy) do  celów 
emerytalno-rentowych,

•	  w razie choroby przedsiębior-
cy lub członka jego rodziny nie 
będą przysługiwać świadczenia 
z  ubezpieczenia chorobowego, 
np. zasiłek chorobowy lub opie-
kuńczy,
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•	  w razie wypadku podczas wy-
konywania czynności w ramach 
działalności (wypadek przy 
pracy) nie będzie miał prawa 
do  świadczeń z  ubezpieczenia 
wypadkowego.

Mały ZUS dla każdego
Po zakończeniu okresu, w  któ-
rym możemy korzystać z  prefe-
rencyjnych składek, przedsiębior-
ca, który prowadzi działalność 
na  mniejszą skalę, może przez ko-
lejne 36 miesięcy opłacać niższe 
składki w  ramach małego ZUS.  
Ta ulga nie jest zastrzeżona dla po-
czątkujących przedsiębiorców. Ma 
do niej prawo każdy, kto w poprzed-

nim roku kalendarzowym osiągnął 
przychód nie wyższy niż 30-krotność 
minimalnego wynagrodzenia obo-
wiązującego w grudniu poprzedniego 
roku (78 tys. zł w 2020 roku) i speł-
nia łącznie następujące warunki:
•	  nie przysługuje mu prawo 

do  opłacania preferencyjnych 
składek,

•	  nie wykonuje w ramach działal-
ności na rzecz byłego pracodaw-
cy (u którego był zatrudniony 

Kolejną ważną kwestią 
jest to, że  ulga ma cha-
rakter uprawnienia, a  nie 
obowiązku. Oznacza to, 
że  dany przedsiębiorca 
w każdym momencie może 
z niej zrezygnować i zgłosić 
swoją działalność do ubez-
pieczenia społecznego.

Składki 
preferencyjne

Po upływie 6 miesięcy ko-
rzystania z ulgi „na start”, 
przez kolejne 24 miesiące 
przedsiębiorca może opła-
cać składki społeczne ob-
liczone od preferencyjnej 
podstawy.
Warunki korzystania z tej 
ulgi są takie same, jak 
w przypadku ulgi na start. 
Początkujący przedsię-
biorca nie może wykony-
wać na  rzecz byłego pra-
codawcy czynności, które 
wykonywał w ramach sto-
sunku pracy w  tym i  po-
przednim roku.

Składki od preferencyjnej 
podstawy (lub składki pre-
ferencyjne – art. 18a ust.  
1 usus) to prawo do opła-
cania przez 24 miesiące 
składek społecznych od 
kwoty zadeklarowanej, 
nie niższej niż 30% naj-
niższego wynagrodzenia 
obowiązującego w  da-
nym roku (840 zł w 2021 
roku), w  przeciwieństwie 
do  standardowych skła-
dek, które wylicza się 
od podstawy nie niższej 
niż 60% prognozowane-
go przeciętnego wyna-
grodzenia (3 100,48 zł  
w 2020 roku).
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przed jej rozpoczęciem) czyn-
ności wykonywanych w ramach 
stosunku pracy w  bieżącym 
i poprzednim roku, 

•	  prowadził działalność w  po-
przednim roku przez co naj-
mniej 60 dni,

•	  nie opłacał w poprzednim roku 
podatku dochodowego w  for-
mie karty podatkowej, korzysta-
jąc jednocześnie ze zwolnienia 
z VAT

•	  nie prowadził w  poprzednim 
roku działalności pozarolni-
czej w  innej formie (np. nie 
był wspólnikiem spółki jawnej, 
nie prowadził działalności jako 
twórca lub artysta).

Trzydzieści razy 
minimalne 
wynagrodzenie

Wskazany limit przychodu (30-krot-
ność minimalnego wynagrodzenia) 
dotyczy osób, które prowadziły dzia-
łalność przez cały rok (365 dni).  Jeśli 
działalność była prowadzona przez 
część poprzedniego roku, limit ob-
licza się proporcjonalnie do  liczby 
dni jej prowadzenia (78 tys. zł : 365 
× liczba dni, w których prowadzono 
działalność – nie mniej niż 60).

Na rok
Prawo do małego ZUS jest ustalane 
na rok kalendarzowy i przedsiębiorca 
spełniający wszystkie warunki nie-
zbędne do  skorzystania z  ulgi, musi 
zgłosić tę chęć najpóźniej w  ciągu  
7 dni od rozpoczęcia roku. 
Wyjątkiem są przedsiębiorcy (speł-
niający warunki niezbędne do  ko-
rzystania z tej ulgi), którzy w trakcie 
roku:
•	  podjęli zawieszoną lub rozpo-

częli nową działalność,
•	  wyczerpali 24-miesięczny okres 

korzystania z  preferencyjnych 
składek. 

Zgłoszenie z kodem uprawniającym 
do małego ZUS muszą złożyć w cią-
gu 7 dni od rozpoczęcia lub podjęcia 
działalności albo od dnia, w którym 
powstało ich prawo do  skorzystania 
z tej ulgi.

Indywidualna 
podstawa

Wysokość minimalnej podstawy wy-
miaru składek społecznych w okresie 
opłacania małego ZUS jest ustalana 
dla każdego przedsiębiorcy indywi-
dualnie, na  bazie jego przychodów 
z poprzedniego roku. Podstawa wy-
miaru nie może być jednak niższa 
niż 30% najniższego wynagrodzenia 
(podstawa preferencyjna), ani wyższa 
niż 60% prognozowanego przecięt-
nego wynagrodzenia (standardowa 
podstawa wymiaru składek).

Składka zdrowotna 
w Polskim Ładzie

Do końca tego roku wysokość skład-
ki zdrowotnej, płaconej przez przed-
siębiorców, to 9% prognozowanego 
przeciętnego wynagrodzenia mie-
sięcznego za  pracę. W  2021 roku 
przedsiębiorca musiał odprowadzać 
składkę w  wysokości 381,81 zł, ale 
7,75% mógł odliczyć od podatku. 
Zaakceptowany przez sejm podat-
kowy pakiet Polskiego Ładu zmie-
nia tę wartość i likwiduje możliwość 
odliczenia jej od podatku. Ile zapłacą 
przedsiębiorcy w 2022 roku?
Składka zdrowotna, którą zapłacą 
przedsiębiorcy będzie zależała od 
formy opodatkowania prowadzonej 
działalności.

Od przychodu,  
od dochodu

Polski Ład zakłada, że zniknie moż-
liwość opodatkowania kartą podat-
kową. W  zależności od tego, którą 
z  form wybierze przedsiębiorca – 
zapłaci składkę zdrowotną w  różnej 
wysokości (w przypadku przedsię-
biorców rozliczających się na  zasa-
dach ogólnych, utrzymana zostanie 
wysokość składki zdrowotnej na po-
ziomie 9% dochodów). Jej wyliczenie 
będzie zależało od przychodu lub do-
chodu, a  także od minimalnego lub 
średniego wynagrodzenia za pracę.
Składka zdrowotna przy podatku 
liniowym wyniesie 4,9% dochodu 
przedsiębiorcy. 
Wysokość składki zdrowotnej nie 
będzie mogła jednak być niższa niż 

9% minimalnego wynagrodzenia 
za  pracę w  danym roku. W  2022 
roku wysokość minimalnej składki 
zdrowotnej dla rozliczenia liniowego 
wyniesie więc 270 zł.

Zmieni się także sposób obliczania 
wysokości składki zdrowotnej dla 
przedsiębiorców, którzy stosują ry-
czałt. W  tym przypadku składka to 
9% podstawy, której wysokość będzie 
zależała od przeciętnego miesięcz-
nego wynagrodzenia za  pracę oraz 
przychodów osiąganych przez dane-
go przedsiębiorcę.

Przelicznik jest następujący:
•	  przychód roczny w  wysoko-

ści  do 60 tys. zł – podstawa  to 
60%  przeciętnego wynagrodze-
nia za pracę,

•	  przychód roczny w  wysokości 
60-300 tys. zł – podstawa to 
100%  przeciętnego wynagro-
dzenia za pracę,

•	  przychód roczny w  wysokości 
powyżej 300 tys. zł – podstawa 
to 180% przeciętnego wynagro-
dzenia za pracę.

Podatnicy stosujący ryczałt, zapłacą 
składkę zdrowotną w wysokości:
•	  307  zł – jeśli osiągają przy-

chód  roczny w  wysokości  do  
60 tys. zł,

•	  511  zł – jeśli przychód  roczny 
w wysokości 60 tys. zł – 300 tys. zł, 

•	  920 zł – jeśli przychód  roczny 
wynosi powyżej 300 tys. zł.

Przedsiębiorców będzie obowiązywał 
także nowy termin opłacania składki 
zdrowotnej. Do  tej pory terminów 
było klika, w  zależności od rodzaju 
prowadzonej działalności gospodar-
czej. Polski Ład wprowadza jeden 
termin dla wszystkich podatników, 
oznacza to, że  przedsiębiorcy będą 
musieli zapłacić składkę zdrowotną 
do 20. dnia każdego miesiąca
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