
KIEDY ROLNIK ZOSTAJE PRZEDSIĘBIORCĄ
Przypomnijmy zasady podlegania ubezpieczeniu społecznemu 
rolników w przypadku jednoczesnego prowadzenia 
działalności rolniczej i pozarolniczej działalności 
gospodarczej. 

Rolnik lub osoba ubezpieczona w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 
(KRUS)  jako  domownik, który  rozpoczyna  prowadzenie  pozarolniczej  działalności 
gospodarczej na podstawie art. 5a ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, może nadal 
podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników, jeśli:

1) prowadzi  działalność  rolniczą  lub  pracuje  na  stałe  w  gospodarstwie  rolnym  (obszar 
użytków rolnych powyżej 1 ha przeliczeniowego), lub w dziale specjalnym i podlegał temu 
ubezpieczeniu w pełnym zakresie z  mocy ustawy  nieprzerwanie przez co najmniej 3 
lata, ponadto nie jest pracownikiem i nie pozostaje w stosunku służbowym oraz nie posiada 
ustalonego prawa do emerytury lub renty albo do świadczeń z ubezpieczeń społecznych,   

2) złoży w KRUS oświadczenie o kontynuowaniu tego ubezpieczenia w terminie 14 dni od 
rozpoczęcia  wykonywania  pozarolniczej  działalności  gospodarczej  lub  rozpoczęcia 
współpracy  przy  prowadzeniu  tej  działalności  (Formularz  oświadczenia  /Do  pobrania/ 
znajduje się na stronie internetowej KRUS www.krus.gov.pl ).

3)  kwota należnego podatku dochodowego za poprzedni rok podatkowy od przychodów 
z  pozarolniczej  działalności  gospodarczej  (jeżeli  działalność  ta  była  prowadzona)  nie 
przekracza tzw. „roczna kwota graniczna” 1.

WAŻNE 

Należy  bezwzględnie  przestrzegać  terminu  14  dni złożenia  oświadczenia 
o  kontynuowaniu  ubezpieczenia,  bowiem  niedotrzymanie  spowoduje  ustanie 
ubezpieczenia  z  końcem  kwartału,  w  którym  rolnik  lub  domownik  rozpoczął 
wykonywanie pozarolniczej działalności gospodarczej lub współpracę przy prowadzeniu 
tej działalności.

Do  dnia  31  maja każdego  roku,  po  rozliczeniu  roku  podatkowego,  rolnik  lub 
domownik  podlegający  ubezpieczeniu  rolniczemu,  prowadzący  pozarolniczą  działalność 
gospodarczą  lub  współpracujący  przy  jej  prowadzeniu,  ma obowiązek  złożyć  w  KRUS 
zaświadczenie właściwego urzędu skarbowego o wysokości należnego podatku za poprzedni 
rok podatkowy. 

Jeśli kwota tego podatku przekroczy "roczną kwotę graniczną" (Kwota podatku, 
podlega corocznej waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem 
i  jest  ogłaszana  w  Dzienniku  Urzędowym  Rzeczypospolitej  Polskiej  "Monitor  Polski"; 
w  drodze  obwieszczenia,  a  także,  jeżeli  nie  zostanie  zachowany  termin  złożenia 
zaświadczenia, ubezpieczenie rolnika lub domownika ustanie z końcem kwartału, w którym 
rolnik lub domownik zobowiązany był złożyć w KRUS zaświadczenie. 

Wyjątkiem  jest  sytuacja,  w  której  pozarolnicza  działalność  gospodarcza  zostanie 
zawieszona w sposób trwały lub okresowy przed upływem tego kwartału. O takim zdarzeniu 
należy powiadomić pisemnie KRUS w ciągu 14 dni zgłosić fakt zaprzestania wykonywania 
pozarolniczej działalności gospodarczej.

1 za 2009 rok wynosi ona 2.835 zł 

http://www.krus.gov.pl/


Za rozpoczęcie obligujące do złożenia oświadczenia uważa się także  wznowienie 
wykonywania  pozarolniczej  działalności  gospodarczej,  której  prowadzenie  okresowo 
zawieszono  oraz  zmianę  rodzaju  lub  przedmiotu  wykonywanej  działalności  według 
Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD).

Składka 

Dla  rolnika  lub  domownika,  który  podlega  ubezpieczeniu  społecznemu  rolników 
prowadząc  działalność  rolniczą  i  równolegle  pozarolniczą  działalność  gospodarczą,  jest 
należna w podwójnej wysokości w stosunku do składki należnej za osobę nie prowadzącą 
takiej działalności. Nie ma tu znaczenia zastosowana forma opodatkowania.

 Składka na ubezpieczenie wyniesie odpowiednio:
emerytalno-rętowe         - 406 zł/ kwartał (w stosunku do 179 zł/ kwartał)
wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie – 180 zł/ kwartał  (w stosunku do 90 zł/ kwartał)

Przez  rozpoczynającego  współpracę przy  prowadzeniu  pozarolniczej  działalności 
gospodarczej  rozumie się tylko tego rolnika lub jego domownika, który w stosunku 
do  osoby  prowadzącej  taką  działalność  jest  (zgodnie  w  przepisami  o  systemie 
ubezpieczeń  społecznych):  małżonkiem,  dzieckiem  własnym  lub  dzieckiem 
przysposobionym, dzieckiem drugiego małżonka, matką, ojcem, macochą, ojczymem 
lub  osobą  przysposabiającą  i  pozostaje  z  tą  osobą  we wspólnym gospodarstwie 
domowym.

Domownikiem jest osoba bliska rolnikowi, która:

1. ukończyła 16 lat, 
2. pozostaje z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym lub zamieszkuje na terenie 

jego gospodarstwa rolnego albo w bliskim sąsiedztwie, 
3. stale pracuje w tym gospodarstwie rolnym i nie jest związana z rolnikiem stosunkiem 

pracy, 

Pozarolnicza działalność gospodarcza, to w rozumieniu ustawy pozarolnicza działalność 
gospodarcza, jest to działalność prowadzona na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez 
osoby  fizyczne  na  podstawie  przepisów  o  swobodzie  działalności  gospodarczej, 
z wyłączeniem: 

1. wspólników spółek prawa handlowego 
2. oraz osób prowadzących działalność w zakresie wolnego zawodu:

 w  rozumieniu  przepisów  o  zryczałtowanym  podatku  dochodowym  od  niektórych 
przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, 
 z  której  przychody  są  przychodami  z  działalności  gospodarczej  w  rozumieniu 
przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych. 

Źródło informacji:
Informacje zamieszczone są na stronie internetowej www.krus.gov.pl
Ustawa z dnia 1 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych 
innych ustaw (Dz. U. Nr 150, poz. 1248)
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