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INFORMACJE OGÓLNE – WSTĘP

Ubezpieczenie społeczne rolników zostało wyodrębnione z systemu ubezpieczeń społecz-
nych ustawą z 20 grudnia 1990 roku. Wspomniana ustawa powołała Kasę Rolniczego Ubezpiecze-
nia Społecznego, zobowiązując ją do realizacji zadań związanych z ubezpieczeniem społecznym 
rolników.

Instytucja ta istnieje w systemie administracji publicznej od roku 1991 jako samodzielna jednostka od-
powiedzialna za realizację wyodrębnionego z ZUS, kompleksowego systemu ubezpieczenia społecznego 
rolników. Do podstawowych zadań KRUS należą przede wszystkim obsługa rolników w sprawach doty-
czących obejmowania ubezpieczeniem społecznym rolników i opłacania składek na to ubezpieczenie. 
KRUS przyznaje i wypłaca świadczenia pieniężne z ubezpieczenia emerytalno-rentowego, jak również 
wypadkowego, chorobowego i macierzyńskiego.

Ubezpieczenie społeczne rolników obejmuje rolników, ich małżonków i pracujących z nimi domowni-
ków oraz pomocników rolnika o ile osoby te:
n posiadają obywatelstwo polskie lub
n są uprawnieni do wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 87 

ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 1265, z późn. zm.) lub są zwolnieni na podstawie przepisów szczególnych z obowiązku posiada-
nia zezwolenia na pracę.

1. Podział ubezpieczeń (obowiązkowe – z mocy ustawy, dobrowolne – na wniosek)

Ustawa przewiduje dwie formy objęcia ubezpieczeniem: 
n z mocy ustawy (czyli obowiązkowo), gdy powierzchnia użytków rolnych przekracza 1 ha przeliczeniowy,
n na wniosek (czyli dobrowolnie), gdy powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 1 ha przeliczeniowe-

go (tj. wynosi 1 ha przeliczeniowy lub poniżej 1 ha przeliczeniowego).
oraz wyodrębnia dwa rodzaje ubezpieczenia:

n ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie, 
n ubezpieczenie emerytalno-rentowe.

1. Ubezpieczenie obowiązkowe (z mocy ustawy)
Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym 

rolników, wymienionemu ubezpieczeniu podlega obowiązkowo: rolnik, zamieszkujący i prowadzący 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osobiście i na własny rachunek działalność rolniczą w pozosta-
jącym w jego posiadaniu gospodarstwie rolnym o powierzchni powyżej 1 ha przeliczeniowego użytków 
rolnych lub dział specjalny produkcji rolnej, w tym również w ramach grupy producentów rolnych, a także 
małżonek rolnika oraz domownik stale pracujący w tym gospodarstwie, jeżeli rolnik ten, jego małżonek, 
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domownik, nie podlega innemu ubezpieczeniu społecznemu, nie ma ustalonego prawa do emerytury lub 
renty, albo nie ma ustalonego prawa do świadczeń z ubezpieczeń społecznych. 

Uznaje się, że rolnik lub domownik podlega innemu ubezpieczeniu społecznemu, jeżeli z tytułu wy-
konywania pracy (bez względu na wymiar czasu pracy) czy innej aktywności zawodowej, objęty jest obo-
wiązkowymi ubezpieczeniami: emerytalnym i rentowymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 13 paź-
dziernika 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 121 z późn. zm.). Podleganie 
innemu ubezpieczeniu społecznemu dotyczy zatem m.in.: osób, które wykonują pracę w ramach umowy 
agencyjnej, umowy zlecenia; z tytułu prowadzenia działalności pozarolniczej, w tym – pozarolniczej dzia-
łalności gospodarczej, a także w okresach pobierania zasiłku dla bezrobotnych (rejestracja w charakterze 
bezrobotnego bez prawa do zasiłku nie jest uznawana za podleganie innemu ubezpieczeniu społeczne-
mu). Za osobę podlegającą innemu ubezpieczeniu społecznemu uważa się także osobę objętą zaopa-
trzeniem emerytalnym, określonym w odrębnych przepisach. Powyższe oznacza, iż przy ustalaniu pod-
legania ubezpieczeniu każde inne ubezpieczenie społeczne ma pierwszeństwo przed ubezpieczeniem 
rolniczym. Wyjątek od tej zasady dotyczy rolników i domowników podlegających obowiązkowo w pełnym 
zakresie ubezpieczeniu społecznemu rolników, którzy podejmują: 
n prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej lub współpracę przy jej prowadzeniu – pozosta-

nie w ubezpieczeniu rolniczym po rozpoczęciu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej 
czy też współpracy możliwe jest po spełnieniu ustawowo określonych warunków 

n wykonywanie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której sto-
suje się przepisy dotyczące zlecenia oraz powołanych do składu rad nadzorczych. Osoby te podlegają 
ubezpieczeniu społecznemu rolników pomimo objęcia ubezpieczeniem społecznym w ZUS. 

Za ustalone prawo do emerytury lub renty rozumie się
n ustalone prawo do emerytury lub renty z ubezpieczenia,
n ustalone prawo do emerytury lub renty z ubezpieczenia albo ustalone prawo do emerytury lub renty na 

podstawie przepisów emerytalnych lub innych przepisów o zaopatrzeniu emerytalnym, 
n ustalone prawo do emerytury pomostowej na podstawie przepisów o emeryturach pomostowych lub 

do nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych na podstawie przepisów o nauczycielskich świad-
czeniach kompensacyjnych, 

n ustalone prawo do zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, przyznanego na 
podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, oraz świadczenia o charakte-
rze rentowym z instytucji zagranicznej.

Przez prawo do świadczeń z ubezpieczeń społecznych rozumie się zasiłek chorobowy i świadcze-
nie rehabilitacyjne, do których przysługuje prawo z tytułu ubezpieczenia chorobowego na podstawie przepi-
sów o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Ponadto, 
ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu z mocy ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników podlegają:
n osoby pobierające rentę strukturalną współfinansowaną ze środków Sekcji Gwarancji Europejskiego 

Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej lub ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rol-
nego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, 
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n współmałżonkowie takich osób, jeżeli renta strukturalna współfinansowana ze środków pochodzą-
cych z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej lub ze środków pocho-
dzących z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów wiejskich wypłacana jest ze 
zwiększeniem na tego małżonka.

Ubezpieczenie z mocy ustawy istnieje niezależnie od woli osoby spełniającej warunki do podlegania 
temu ubezpieczeniu lub woli płatnika. Z podlegania ubezpieczeniu w trybie obowiązkowym nie można 
zrezygnować. W każdym zatem przypadku, gdy rolnik lub domownik spełnia wszystkie warunki do obo-
wiązkowego podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników, w tym jeżeli nie podlega obowiązkowo 
innemu ubezpieczeniu społecznemu na mocy odrębnych staje się on ubezpieczonym z mocy ustawy 
o ubezpieczeniu społecznym rolników. Jakkolwiek ustawa stanowi, że rolnik, jego małżonek lub domow-
nik spełniający określone warunki podlega ubezpieczeniu z mocy samej ustawy, to stosownie do postano-
wień art. 37 ust. 1 tej ustawy rolnik jest obowiązany, nie czekając na wezwanie, w ciągu 14 dni zgłosić się 
do ubezpieczenia we właściwej jednostce KRUS. Ponadto jest on zobowiązany w tym terminie zgłaszać 
wszystkie osoby podlegające ubezpieczeniu w jego gospodarstwie. 

Czas trwania ubezpieczenia
Od dnia 1 października 2009 r. ubezpieczenie społeczne rolników powstaje od dnia, w którym zostały 

spełnione warunki do objęcia tym ubezpieczeniem, a ustaje od dnia następującego po dniu, w którym 
ustały okoliczności uzasadniające podleganie temu ubezpieczeniu. Jeżeli wraz z ustaniem okoliczności 
uzasadniających podleganie ubezpieczeniu z mocy ustawy następują inne okoliczności, uzasadniające 
objęcie ubezpieczeniem na wniosek, ubezpieczenie z mocy ustawy ustaje od dnia następującego po 
dniu, w którym ubezpieczonemu doręczono decyzję stwierdzającą ustanie ubezpieczenia z mocy ustawy. 
Natomiast w sytuacji złożenia wniosku o rentę lub emeryturę, obowiązek ubezpieczenia ustaje od dnia 
następującego po dniu, w którym została wydana decyzja o przyznaniu świadczenia, jednak nie wcze-
śniej niż od dnia, w którym ubezpieczony nabył to prawo. 

Obowiązek podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników istnieje również w okresie przerwy 
w podleganiu innemu ubezpieczeniu społecznemu (np. pomiędzy ustaniem zatrudnienia a jego ponow-
nym podjęciem), bez względu na przyczynę i czas trwania przerwy. W takiej sytuacji obowiązek opłacania 
składki powstaje od dnia, w którym powstało ubezpieczenie, a ustaje od dnia, w którym to ubezpieczenie 
ustało. Do 1 października 2009 r., bez względu na faktyczny okres spełniania warunków do podlegania 
ubezpieczeniu w danym kwartale, obowiązek opłacania składek na ubezpieczenie społeczne rolników 
istniał za cały kwartał.

Objęcie ubezpieczeniem może nastąpić również za okres miniony, w którym rolnik spełniał warunki 
ustawowe, w szczególności – prowadził działalność rolniczą i nie dokonał w ustawowym terminie zgło-
szenia do ubezpieczenia. Objęcie ubezpieczeniem rolnika dotyczy całego okresu, w którym osoba ta 
spełniała warunki do podlegania ubezpieczeniu rolniczemu. 

Domownik rolnika zostanie natomiast objęty ubezpieczeniem rolniczym za okres, w którym bezspornie 
udowodniono, iż wykonywał pracę w gospodarstwie rolnika.
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2. Ubezpieczenie dobrowolne (na wniosek)
Osoby niespełniające warunków do podlegania obowiązkowemu ubezpieczeniu, dla których działal-

ność rolnicza stanowi stałe źródło utrzymania, mogą ubezpieczyć się dobrowolnie po złożeniu stosowne-
go wniosku w jednostce KRUS. Rolnik prowadzący działalność rolniczą w gospodarstwie o powierzchni 
równej 1 ha przeliczeniowemu lub poniżej 1 ha przeliczeniowego (a także jego małżonek i domownik) 
oraz osoba, która – będąc rolnikiem – przeznaczyła grunty prowadzonego przez siebie gospodarstwa do 
zalesienia na zasadach określonych w odrębnych przepisach, jeśli nie podlega innemu ubezpieczeniu 
społecznemu, ani nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty albo nie ma ustalonego prawa do 
świadczeń z ubezpieczeń społecznych, może być objęty ubezpieczeniem:
n w pełnym zakresie, tzn. jednocześnie ubezpieczeniem wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim 

oraz ubezpieczeniem emerytalno-rentowym,
n lub tylko ubezpieczeniem wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim.

Osoba, która aktualnie jest rolnikiem prowadzącym działalność rolniczą w gospodarstwie rolnym o po-
wierzchni równej 1 ha przeliczeniowemu i poniżej 1 ha przeliczeniowego, albo jest jego małżonkiem lub 
domownikiem, a także osoba, która będąc rolnikiem przeznaczyła grunty prowadzonego przez siebie 
gospodarstwa do zalesienia na zasadach określonych w odrębnych przepisach, może podlegać ubezpie-
czeniu emerytalno-rentowemu na wniosek tylko pod warunkiem, że jednocześnie podlega ubezpieczeniu 
wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu w pełnym zakresie. Osoba taka nie może natomiast 
podlegać wyłącznie ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu. 

Ponadto ubezpieczeniem na wniosek może być objęta:
q ubezpieczeniem wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim wyłącznie w zakresie ograni-

czonym, tj. jedynie z prawem do jednorazowego odszkodowania z tytułu stałego lub długotrwałego 
uszczerbku na zdrowiu, albo śmierci wskutek wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawo-
dowej: 
n osoba prowadząca działalność rolniczą (rolnik, jego małżonek lub domownik), a także osoba, któ-

ra będąc rolnikiem przeznaczyła grunty prowadzonego gospodarstwa do zalesienia na zasadach 
określonych w odrębnych przepisach,
• podlegająca ubezpieczeniu w ZUS na podstawie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych 

lub 
• mająca ustalone prawo do emerytury lub renty, lub do świadczeń z ubezpieczeń społecznych, 

takich jak zasiłek chorobowy i świadczenie rehabilitacyjne, po ustaniu stosunku pracy,
q Ubezpieczeniem emerytalno-rentowym: 
n osoba, która podlegała ubezpieczeniu jako rolnik i zaprzestała prowadzenia działalności rolniczej 

nie nabywając prawa do emerytury lub renty z ubezpieczenia, jeżeli podlegała ubezpieczeniu eme-
rytalno-rentowemu przez okres co najmniej 12. lat i 6. miesięcy,

n osoba pobierająca rentę rolniczą z tytułu niezdolności do pracy jako rentę okresową,
n osoba pobierająca rodzicielskie świadczenie uzupełniające, o którym mowa w ustawie z dnia 31 

stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym – do uzyskania 25-letniego okresu 
ubezpieczenia emerytalno-rentowego 
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n osoba, która podlegała ubezpieczeniu jako rolnik lub domownik i zaprzestała prowadzenia dzia-
łalności rolniczej lub pracy w gospodarstwie rolnym w związku z nabyciem prawa do świadczenia 
pielęgnacyjnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 
2003 r. o świadczeniach rodzinnych albo zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy z dnia 4 kwiet-
nia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów przez okres pobierania tego świadczenia 
albo zasiłku – do uzyskania 25-letniego okresu ubezpieczenia emerytalno-rentowego. Nie mogą 
podlegać ubezpieczeniu emeryci i renciści, którzy mają orzeczoną niezdolność do samodzielnej 
egzystencji. 

Ustawa przewiduje możliwość wystąpienia z wnioskiem o objęcie ubezpieczeniem dobrowolnym 
w każdym czasie. Objęcie ubezpieczeniem na wniosek następuje od dnia wskazanego we wniosku 
o objęcie ubezpieczeniem, nie wcześniej jednak niż od dnia, w którym wniosek został złożony. Osoba 
podlegająca ubezpieczeniu na wniosek może w każdym czasie odstąpić od ubezpieczenia, składając 
oświadczenie w tej sprawie. 

Jeżeli wraz z ustaniem okoliczności uzasadniających podleganie ubezpieczeniu z mocy ustawy nastę-
pują okoliczności uzasadniające objęcie ubezpieczeniem na wniosek, ubezpieczenie istniejące z mocy 
ustawy ustaje od dnia następującego po dniu, w którym ubezpieczonemu doręczono decyzję stwierdza-
jącą ustanie ubezpieczenia z mocy ustawy. Natomiast, w sytuacji złożenia wniosku o rentę lub emerytu-
rę, obowiązek ubezpieczenia ustaje od dnia następującego po dniu, w którym wydana została decyzja 
o przyznaniu świadczenia, jednak nie wcześniej niż od dnia, w którym ubezpieczony nabył to prawo. 

Ubezpieczenie na wniosek ustaje w szczególności: 
q w przypadku osób, na których ubezpieczenie regularnie opłacane są składki miesięczne: 
n od dnia następującego po dniu, w którym ustały okoliczności uzasadniające podleganie ubezpie-

czeniu,
n  od dnia wskazanego w oświadczeniu ubezpieczonego, nie wcześniej jednak niż od dnia, w którym 

to oświadczenie zostało złożone Kasie;
q w przypadku osób, na których ubezpieczenie nie są opłacane w terminie należne składki, od pierw-

szego dnia okresu ubezpieczenia, za który składka nie została opłacona; 
q w przypadku osób podlegających ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu na wniosek w okresie pobie-

rania rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, ubezpieczenie to ustaje po osiągnięciu 25-letnie-
go okresu ubezpieczenia emerytalno-rentowego, od następnego dnia po jego uzyskaniu. 

Nieopłacenie składki w terminie jest traktowane jako odstąpienie od ubezpieczenia na wniosek, chyba 
że przed upływem terminu płatności składki rolnik złożył podanie o jego odroczenie albo udowodni, że 
nieopłacenie składki w ustawowym terminie było wynikiem zaistnienia okoliczności trudnych do przewi-
dzenia i niezawinionych przez płatnika.
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3. Tryb dokonywania zgłoszenia do ubezpieczenia

Każda osoba stająca się właścicielem (posiadaczem), dzierżawcą lub użytkownikiem gospodarstwa 
rolnego powyżej 1 ha przeliczeniowego użytków rolnych i rozpoczynająca na nim działalność rolniczą 
oraz nie podlegająca ubezpieczeniu w ZUS z innego tytułu i nie mająca przyznanego prawa do emerytury 
lub renty ani prawa do świadczeń z ubezpieczeń społecznych obowiązana jest w terminie 14 dni w jedno-
stce organizacyjnej KRUS właściwej ze względu na miejsce położenia gospodarstwa rolnego: 
q poinformować o okolicznościach mających wpływ na własne podleganie ubezpieczeniu społecznemu 

rolników oraz zgłosić osoby stale pracujące w gospodarstwie rolnym,
n dokonać zgłoszenia do ubezpieczenia na formularzu „Zgłoszenia do ubezpieczenia społeczne-

go rolników”. 

Dla ułatwienia dokonania jednoznacznych ustaleń dotyczących podlegania ubezpieczeniu lub jego 
ustania przy dokonywaniu zgłoszenia wskazane jest okazanie oryginalnych dokumentów takich jak np.: 
n zaświadczenie z urzędu gminy określające powierzchnię posiadanych użytków rolnych, wyrażoną za-

równo w ha fizycznych, jak i ha przeliczeniowych ze wskazaniem płatnika podatku rolnego lub nakaz 
podatku rolnego,

n akt notarialny lub umowa dzierżawy potwierdzająca datę wejścia w posiadanie/dzierżawienie gruntów 
rolnych (może być odpis potwierdzony za zgodność z oryginałem przez notariusza albo przez pełno-
mocnika będącego adwokatem strony),

n odpis aktu małżeństwa (w przypadku objęcia ubezpieczeniem małżonka rolnika pracującego w go-
spodarstwie rolnym lub gospodarstwie domowym bezpośrednio związanym z tym gospodarstwem),

n zaświadczenie od pracodawcy o okresach podlegania ubezpieczeniu społecznemu w ZUS/ umowa 
o pracę/ świadectwo pracy (dotyczy osób podejmujących zatrudnienie w okresie prowadzenia działal-
ności rolniczej),

n zaświadczenie z ZUS o okresach podlegania ubezpieczeniu społecznemu z tytułu prowadzenia pozarol-
niczej działalności gospodarczej (dotyczy osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą),

n zaświadczenie o pobieraniu zasiłku dla bezrobotnych (dotyczy osób pobierających zasiłek dla bezro-
botnych).

W oryginale powinny być przedłożone zaświadczenia wydawane na potrzeby KRUS. Natomiast 
w przypadku pozostałych powyżej wymienionych dokumentów, rolnik może przedłożyć odpis 
(kopię, kserokopię) okazanego do wglądu oryginału dokumentu, którą upoważniony pracownik 
KRUS poświadcza za zgodność z oryginałem. Pracownik KRUS może również sporządzić wypis 
z oryginału dokumentu, który obejmuje tylko informacje niezbędne Kasie do prowadzenia postę-
powania w sprawie. 

W świetle art. 76a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz.U. z 2018 r., poz. 2096) upoważniony pracownik organu, któremu został 
okazany przez petenta oryginał dokumentu wraz z odpisem (kopią, kserokopią), na jego żądanie 
poświadcza zgodność odpisu z oryginałem. 
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Informacje zamieszczone w zgłoszeniu oraz przedłożone dokumenty są podstawą do rejestracji rol-
nika jako płatnika składek oraz do wydania decyzji o podleganiu ubezpieczeniu społecznemu rolników / 
niespełnianiu warunków do podlegania temu ubezpieczeniu samego rolnika, jego współmałżonka oraz 
domowników. 

Występując o objęcie ubezpieczeniem małżonka lub domownika, za których rolnik będzie opłacał 
składki, składając swój podpis na „Zgłoszeniu do ubezpieczenia społecznego rolników” i „Wniosku o ob-
jęcie ubezpieczeniem społecznym rolników” rolnik potwierdza fakt wykonywania przez te osoby pracy 
w jego gospodarstwie rolnym, a w przypadku małżonka - również pracy w gospodarstwie domowym 
bezpośrednio związanym z tym gospodarstwem rolnym. 

Ważne!!! Sama czynność zgłoszenia do ubezpieczenia jest czynnością wtórną wobec istnienia obo-
wiązku ubezpieczenia. Oznacza to, że niezależnie od czasu, w którym zgłoszenie to zostanie dokonane, 
objęcie ubezpieczeniem następuje również za okresy minione, w których były spełnione ustawowe wa-
runki. Wówczas do należnych składek naliczane są odsetki za zwłokę. 

Dlatego też „Zgłoszenie do ubezpieczenia społecznego rolników” powinni składać wszyscy rolnicy, 
bez względu na to, czy sami spełniają warunki do objęcia ubezpieczeniem w trybie obowiązkowym, czy 
ewentualnie wyrażają chęć przystąpienia do ubezpieczenia na wniosek. 

Do objęcia ubezpieczeniem na wniosek niezbędne jest wyraźne wyrażenie woli, i określenie zakre-
su ubezpieczenia oraz daty objęcia tym ubezpieczeniem. Dlatego też do formularza „Zgłoszenia do 
ubezpieczenia społecznego rolników” powinien być dołączony „Wniosek o objęcie ubezpieczeniem 
społecznym rolników”.

Przy zgłaszaniu do ubezpieczenia domownika, wykonywanie przez tę osobę stałej pracy w gospodar-
stwie rolnym na rzecz rolnika powinno być potwierdzone zgodnymi oświadczeniami rolnika i domownika. 
Ponadto koniecznym warunkiem do objęcia ubezpieczeniem domownika jest jego niepodleganie innemu 
ubezpieczeniu społecznemu (np. z tytułu zatrudnienia, pobierania zasiłku dla bezrobotnych) i nie posia-
danie ustalonego prawa do renty lub emerytury albo świadczeń z ubezpieczeń społecznych. 

Jeżeli rolnik nie dopełnił obowiązku terminowego zgłoszenia do ubezpieczenia, bądź uchyla się od 
przedłożenia dowodów świadczących o nieistnieniu obowiązku ubezpieczenia, decyzja o podleganiu 
ubezpieczeniu społecznemu rolników może zostać wydana z urzędu. Decyzja ustalająca podleganie 
ubezpieczeniu społecznemu rolników stanowi ponadto podstawę żądania zapłaty składek na to ubez-
pieczenie.
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3. Ulgi, umorzenia, dochodzenie należności

Z faktu podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników wynika konieczność opłacania przez rolni-
ków miesięcznych składek, a zaniechanie regulowania tych należności w określonym, ustawowym ter-
minie płatności, tj. do ostatniego dnia pierwszego miesiąca kwartału, bądź zapłacenie ich w niepełnym 
wymiarze, powoduje powiększenie wymiaru składek o odsetki naliczane za każdy dzień zwłoki. Jeżeli 
rolnik znajduje się w trudnej sytuacji materialno-bytowej, uniemożliwiającej mu uregulowanie wpłat skła-
dek w terminie, lub z tytułu nie opłaconych w terminie składek powstało zadłużenie, może zwrócić się 
do najbliżej placówki terenowej lub oddziału regionalnego KRUS, w której podlega ubezpieczeniu z wnio-
skiem o zastosowanie ULGI W SPŁACIE, którą KRUS może udzielić w formie:
n odroczenia terminu płatności bieżącej składki, 
n rozłożenia zadłużenia na raty, 
n zmniejszenia wysokości wcześniej udzielonych rat.

Ponadto płatnik może wystąpić z wnioskiem o umorzenie całości lub części zadłużenia. 

W myśl art. 41a ust. 1 pkt 1 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, Prezes KRUS lub upoważ-
niony przez niego pracownik może umorzyć część lub całość wnioskowanej przez zainteresowanego na-
leżności w wyjątkowych, jednostkowych przypadkach, np. w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych lub 
innych sytuacji, które były niezależne od sposobu postępowania dłużnika. To prawo nie oznacza jednak, 
że każde podanie musi być rozpatrzone pozytywnie.

Zgodnie z postanowieniami ustawy od podjętych w kwestii umorzeń rozstrzygnięć, które mają charak-
ter uznaniowy, nie przysługuje odwołanie do sądu powszechnego. 

DOCHODZENIE NALEŻNOŚCI

KRUS na mocy uprawnień przysługujących na podstawie art. 50 ustawy o ubezpieczeniu społecznym 
rolników może egzekwować od rolników długi wynikłe z nieopłaconych przez nich składek m.in. dokonu-
jąc potrąceń z wypłacanych rolnikowi świadczeń z ubezpieczenia społecznego rolników (zasiłki chorobo-
we, jednorazowe odszkodowania z tytułu wypadków przy pracy rolniczej, emerytury i renty). 

W przypadku, gdy rolnik nie spłaca zadłużenia w żadnej formie, a dochodzenie należności ze świad-
czeń nie daje gwarancji pokrycia zadłużenia, na mocy art. 51 ustawy o ubezpieczeniu społecznym 
rolników KRUS może podjąć dochodzenie należności w trybie egzekucji administracyjnej realizowanej 
poprzez urzędy skarbowe, a także – stosownie do postanowień ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach 
wieczystych i hipotece (Dz.U. z 2018 r. poz. 1916), zabezpieczyć wierzytelności poprzez wpis hipoteki 
przymusowej do księgi wieczystej gospodarstwa. 

Zasady podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników w przypadku jednoczesnego prowa-
dzenia działalności rolniczej i pozarolniczej działalności gospodarczej 
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Zgodnie z przepisem art. 5a ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, rolnik lub domownik, który 
rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej lub rozpoczyna współpracę przy pro-
wadzeniu tej działalności, może nadal podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników, jeśli:
n podlegał temu ubezpieczeniu w pełnym zakresie z mocy ustawy nieprzerwanie przez co naj-

mniej 3 lata i nadal prowadzi działalność rolniczą, lub stale pracuje w gospodarstwie rolnym obejmu-
jącym obszar użytków rolnych powyżej 1 ha przeliczeniowego lub w dziale specjalnym w rozumieniu 
ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników; 

n złoży w KRUS oświadczenie o kontynuowaniu tego ubezpieczenia w terminie 14 dni od roz-
poczęcia wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej lub rozpoczęcia współpracy przy jej 
prowadzeniu. Niezachowanie terminu na złożenie oświadczenia jest równoznaczne z ustaniem 
ubezpieczenia od dnia rozpoczęcia wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej lub 
współpracy przy jej prowadzeniu. Oświadczenie można złożyć na wniosku o wpis do centralnej 
ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (CEIDG-1). Złożenie wniosku w tej formie do organu 
ewidencyjnego traktowane jest jak dotrzymanie terminu złożenia oświadczenia w KRUS;

n nie jest pracownikiem i nie pozostaje w stosunku służbowym; 
n nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty albo do świadczeń z ubezpieczeń społecznych; 
n kwota należnego podatku dochodowego za poprzedni rok podatkowy od przychodów z pozarolniczej 

działalności gospodarczej (jeżeli działalność ta była prowadzona) nie przekracza określonej kwoty 
granicznej. Roczna kwota graniczna podlega corocznej waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług 
konsumpcyjnych ogółem i jest ogłaszana w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor 
Polski”, w drodze obwieszczenia ministra właściwego do spraw rozwoju wsi.

Zaświadczenie naczelnika właściwego urzędu skarbowego lub oświadczenie o kwocie należnego 
podatku dochodowego od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej za poprzedni rok po-
datkowy rolnik lub domownik prowadzący w poprzednim roku podatkowym pozarolniczą działal-
ność gospodarczą obowiązany jest złożyć w KRUS wraz z oświadczeniem, o którym jest mowa 
w pkt 2).

UWAGA!
Kwota podatku od prowadzonej działalności pozarolniczej ma także wpływ na możliwość pozosta-

nia przez rolnika lub domownika w ubezpieczeniu społecznym rolników, w kolejnych latach. Do dnia 31 
maja każdego roku, po rozliczeniu roku podatkowego, rolnik lub domownik podlegający ubezpieczeniu 
rolniczemu, prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą lub współpracujący przy jej prowadze-
niu, ma obowiązek złożyć w KRUS zaświadczenie naczelnika właściwego urzędu skarbowego albo 
oświadczenie, że kwota należnego podatku dochodowego od przychodów z pozarolniczej działalności 
gospodarczej za poprzedni rok podatkowy nie przekroczyła rocznej kwoty granicznej.

Jeśli kwota tego podatku przekroczy „roczną kwotę graniczną”, a także jeżeli nie zostanie za-
chowany powyższy termin złożenia zaświadczenia albo oświadczenia, ubezpieczenie rolnika lub 
domownika ustanie z dniem, do którego rolnik lub domownik zobowiązany był złożyć zaświad-
czenie/oświadczenie/ w jednostce KRUS, chyba że ten rolnik lub domownik zaprzestał prowadzenia 
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pozarolniczej działalności gospodarczej w sposób trwały lub okresowy przed upływem tego terminu. 
Osoba ubezpieczona powinna w ciągu 14 dni zgłosić fakt zaprzestania wykonywania pozarolniczej dzia-
łalności gospodarczej.

Rolnik lub domownik prowadzący dodatkowo pozarolniczą działalność gospodarczą będzie zobowią-
zany do opłacania miesięcznej składki podstawowej na ubezpieczenie emerytalno-rentowe w podwójnym 
wymiarze. Natomiast na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie składka za te osoby 
opłacana jest w pojedynczej wysokości, tak samo jak za pozostałych ubezpieczonych, którzy nie prowa-
dzą pozarolniczej działalności gospodarczej.

Pozarolnicza działalność gospodarcza jest to – w rozumieniu ustawy – pozarolnicza działalność go-
spodarcza prowadzona na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez osoby fizyczne, na podstawie prze-
pisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, z wyłączeniem: 
q wspólników spółek prawa handlowego, 
q osób prowadzących działalność w zakresie wolnego zawodu:
n w rozumieniu przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osią-

ganych przez osoby fizyczne, 
n z której przychody są przychodami z działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku 

dochodowym od osób fizycznych. 

Przez rozpoczęcie prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej rozumie się także:
n wznowienie prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej po jej okresowym zawieszeniu, 
n zmianę rodzaju lub przedmiotu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej,

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

4. Wymiar składek oraz terminy ich płacenia

Rolnik prowadzący gospodarstwo rolne ma obowiązek opłacania składek za wszystkie osoby podle-
gające ubezpieczeniu w jego gospodarstwie, a jeżeli działalność rolnicza prowadzona jest na rachunek 
kilku osób, obowiązek opłacania składek ciąży na tych osobach solidarnie. 

Składki na ubezpieczenie społeczne rolników od dnia 1 października 2009 r. naliczane są w wy-
miarze miesięcznym. W przypadku, gdy okres podlegania temu ubezpieczeniu jest krótszy niż miesiąc, 
składki obliczane są proporcjonalnie do liczby dni podlegania temu ubezpieczeniu (do dnia 1 paździer-
nika 2009 r. obowiązek opłacania składek istniał za cały kwartał, bez względu na faktyczny okres speł-
niania warunków do podlegania ubezpieczeniu w danym kwartale). 
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Składki obejmują ubezpieczenie: 
n wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie,
n emerytalno-rentowe.

Ubezpieczenie emerytalno-rentowe i wysokość składki na to ubezpieczenie 
Miesięczna wysokość składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za każdego ubezpieczonego 

wynosi 10% emerytury podstawowej. Wysokość tej emerytury Prezes Kasy ogłasza w formie komunikatu 
w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, co najmniej 7 dni roboczych przed 
najbliższym terminem waloryzacji, obowiązującej od tego terminu kwoty emerytury podstawowej.

Rolnik, którego gospodarstwo rolne obejmuje obszar użytków rolnych powyżej 50 ha przeliczeniowych 
i więcej, opłaca za siebie i współmałżonka dodatkową składkę miesięczną na ubezpieczenie emerytal-
no-rentowe, w wysokości: 
n 12% emerytury podstawowej – w przypadku, gdy gospodarstwo rolne obejmuje obszar użytków rol-

nych do 100 ha przeliczeniowych;
n 24% emerytury podstawowej – w przypadku, gdy gospodarstwo rolne obejmuje obszar użytków rol-

nych powyżej 100 ha przeliczeniowych do 150 ha przeliczeniowych;
n 36% emerytury podstawowej – w przypadku, gdy gospodarstwo rolne obejmuje obszar użytków rol-

nych powyżej 150 ha przeliczeniowych do 300 ha przeliczeniowych,
n 48% emerytury podstawowej – w przypadku, gdy gospodarstwo rolne obejmuje obszar użytków rol-

nych powyżej 300 ha przeliczeniowych.

Za osoby podlegające ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy i jednocześnie prowadzą-
ce pozarolniczą działalność gospodarczą lub współpracujące przy prowadzeniu tej działalności składka 
na ubezpieczenie emerytalno-rentowe naliczana jest w podwójnym wymiarze składki podstawowej. 

Ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie i wysokość składki na te ubezpieczenia 
Miesięczna składka na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie za każdą osobę 

(w tym także za osobę, prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą lub gospodarstwo rolne po-
wyżej 50 hektarów przeliczeniowych) podlegającą temu ubezpieczeniu w pełnym zakresie naliczana jest 
w podstawowej wysokości.

Za osoby podlegające ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu, macierzyńskiemu w zakresie 
ograniczonym (tj. z prawem do jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy w gospodar-
stwie rolnym lub choroby zawodowej) składka wynosi 1/3 wysokości pełnej składki miesięcznej. 

Prezes Kasy ogłasza w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, ustaloną 
przez Radę Rolników, wysokość miesięcznej składki na jeden lub kilka kolejnych kwartałów, co najmniej 
14 dni przed pierwszym dniem danego kwartału. Wysokość ta może być ustalana kwotowo – i korygo-
wana w przypadku zmiany wysokości emerytury podstawowej – albo za pomocą określonego procentu 
emerytury podstawowej.
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Termin płatności składek na ubezpieczenie społeczne rolników 
Składki na to ubezpieczenie, niezależnie od rodzaju ubezpieczenia (z mocy ustawy czy na wniosek) 

opłacane są kwartalnie. Termin ich płatności przypada na ostatni dzień pierwszego miesiąca danego 
kwartału, tj.: 
n 31 stycznia za I kwartał,
n 30 kwietnia za II kwartał,
n 31 lipca za III kwartał,
n 31 października za IV kwartał.

Płatnicy składek, którzy z powodu nieregularnego wpływu dochodów, nie są w stanie terminowo opła-
cić należnych składek, mogą dokonywać częściowych przedpłat w taki sposób, aby łączna kwota dokona-
nych wpłat pokryła pełną wysokość składki w obowiązującym do zapłaty terminie. Ustawa o ubezpiecze-
niu społecznym rolników dopuszcza również możliwość dokonywania potrąceń wypłacanych świadczeń 
przysługujących rolnikowi, na poczet zaległych składek, do opłacenia których jest zobowiązany. 

Wymiar składki na ubezpieczenie społeczne rolników 
Dla ułatwienia opłacania składek na ubezpieczenie jednostki organizacyjne KRUS przesyłają płat-

nikom druki przekazów z wymiarem należnych do opłacenia składek na ubezpieczenie społeczne rolni-
ków. Natomiast brak z KRUS druku przekazu (polecenia przelewu/wpłaty gotówkowej) lub nieznajomość 
aktualnej wysokości składki nie zwalnia rolnika z obowiązku terminowego płacenia składek. Wówczas 
płatnik składek dokonuje wpłaty na rachunek właściwej placówki terenowej lub oddziału regionalnego 
KRUS. Wpłata realizowana zarówno poprzez przelew elektroniczny jak i na podstawie wpłaty gotówkowej 
powinna dotyczyć jednego płatnika i w polu „tytułem” powinna zawierać między innymi takie dane jak:
n imię i nazwisko osoby ubezpieczonej/osób ubezpieczonych,
n rodzaj ubezpieczenia (społeczne rolników lub zdrowotne),
n okresu jakiego dotyczy wpłata.

Nieopłacenie składek w ustawowym terminie skutkuje naliczeniem odsetek za zwłokę zgodnie z usta-
wą z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Odsetki liczone są za każdy dzień zwłoki, począwszy 
od następnego dnia po upływie terminu płatności, aż do dnia dokonania zapłaty włącznie. Stopę procen-
tową odsetek za zwłokę ustala Minister Finansów.

5. Ubezpieczenia a działy specjalne produkcji rolnej

Począwszy od 2 maja 2004 r., zgodnie z nowelizacją ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, 
za działy specjalne produkcji rolnej, uzasadniające objęcie ubezpieczeniem społecznym rolników, uznaje 
się następujące rodzaje oraz rozmiary upraw i produkcji:
n uprawy roślin ozdobnych i pozostałych w szklarniach ogrzewanych powyżej 100 m2, 
n uprawy w szklarniach nie ogrzewanych powyżej 100 m2, 
n uprawy roślin ozdobnych i pozostałych w tunelach foliowych ogrzewanych powyżej 200 m2, 
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n uprawy grzybów i ich grzybni – powyżej 100 m2 powierzchni uprawowej, 
n drób rzeźny: 

• kurczęta – powyżej 1000 szt. (w skali roku) 
•gęsi – powyżej 500 szt. (w skali roku) 
•kaczki – powyżej 500 szt. (w skali roku) 
•indyki – powyżej 500 szt. (w skali roku) 
•strusie – powyżej 20 szt. (w skali roku) 

n drób nieśny: 
•kury nieśne (w stadzie reprodukcyjnym) – powyżej 2.000 szt. (w skali roku) 
•gęsi (w stadzie reprodukcyjnym) – powyżej 200 szt. (w skali roku) 
•kaczki (w stadzie reprodukcyjnym) – powyżej 500 szt. (w skali roku) 
•indyki (w stadzie reprodukcyjnym) – powyżej 500 szt. (w skali roku) 
•kury (produkcja jaj konsumpcyjnych) – powyżej 1.000 szt. (w skali roku) 
•strusie (w stadzie reprodukcyjnym) – powyżej 6 szt. (w skali roku) 

n zakłady wylęgu drobiu (zdolność produkcyjna – liczba jaj): 
•kurczęta – powyżej 3.000 szt. 
•gęsi – powyżej 3.000 szt. 
•kaczki – powyżej 3.000 szt. 
•indyki – powyżej 3.000 szt. 
•strusie – powyżej 50 szt. 

n zwierzęta futerkowe – powyżej 50 szt. samic stada podstawowego: 
•lisy i jenoty 
•norki 
•tchórzofretki 
•szynszyle 
•nutrie 
•króliki 

n pasieki powyżej 80 rodzin 
n hodowla i chów świń poza gospodarstwem rolnym, powyżej 100 szt. 

Osoba zgłaszająca się do ubezpieczenia społecznego rolników, w związku z rozpoczęciem prowadze-
nia działu specjalnego produkcji rolnej, oraz do ubezpieczenia zdrowotnego, jest obowiązana przedłożyć 
zaświadczenie organu podatkowego o rodzaju i rozmiarach prowadzonej produkcji oraz o wysokości za-
deklarowanego dochodu z tego tytułu.

Osoba zgłaszająca prowadzenie działu specjalnego związanego z hodowlą strusi powinna podać in-
formacje o rozmiarach produkcji i dochodach z tego tytułu w oświadczeniu złożonym w jednostce KRUS.

Osoby dotychczas podlegające ubezpieczeniu społecznemu rolników, prowadzące dział specjalny 
produkcji rolnej, podlegają z tego tytułu ubezpieczeniu społecznemu rolników, jeżeli rodzaj i rozmiar 
prowadzonej produkcji jest działem specjalnym w rozumieniu aktualnie obowiązujących przepisów. 
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Osoby objęte ubezpieczeniem społecznym rolników z tytułu prowadzenia działalności rolniczej 
w oparciu o gospodarstwo rolne i dział specjalny produkcji rolnej, a także prowadzące wyłącznie dział 
specjalny produkcji rolnej, miały obowiązek złożenia w terminie do dnia 30 września 2004 r., we właściwej 
dla nich jednostce KRUS, zaświadczenia z organu podatkowego o rodzaju i rozmiarze prowadzonego 
działu specjalnego produkcji rolnej. Jeżeli z dostarczonych dokumentów wynikało, iż prowadzona dzia-
łalność nie stanowiła działu specjalnego w rozumieniu przepisów ustawy o ubezpieczeniu społecznym 
rolników, tj. dotyczyła innego rodzaju upraw i produkcji niż wymienione powyżej, lub dana osoba nie osią-
gała podanych rozmiarów produkcji w dziale specjalnym, jej ubezpieczenie ustało z dniem 30.09.2004 r. 
Tym samym, począwszy od IV kwartału 2004 r. zostały wyłączone z ubezpieczenia społecznego rolników 
również osoby prowadzące wyłącznie dział specjalny produkcji rolnej, jeśli nie dostarczyły one wymie-
nionego zaświadczenia w ustawowym terminie. 

Wszystkie osoby podlegające ubezpieczeniu społecznemu rolników z tytułu prowadzenia działów 
specjalnych powinny corocznie dostarczać Kasie zaświadczenia o rozmiarach i rodzaju produkcji. Po-
nadto, do celów wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 
r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, osoby te winne dostarczyć 
do dnia 31 stycznia każdego roku oświadczenie o przewidywanym dochodzie z prowadzonej działalności 
w zakresie działów specjalnych. Do oświadczenia należy dołączyć odpis decyzji naczelnika urzędu skar-
bowego, wydanej na podstawie deklaracji o rodzajach i rozmiarach zamierzonej produkcji, lub o wysoko-
ści przewidywanego dochodu w roku następnym. 

Ubezpieczenie społeczne rolników dla osób wykonujących umowy agencyjne, umowy zlecenia 
lub inne umowy o świadczenie usług, do których stosuje się przepisy dotyczące zlecenia oraz 
powołanych do składu rad nadzorczych.

W świetle wprowadzonych od 1 stycznia 2015 r. przepisów art. 5b ustawy o ubezpieczeniu społecz-
nym, rolników, po ich zmianie od 31.12.2016 r. na mocy ustawy z dnia 21 października 2016 r. o zmianie 
ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników rolnicy i domownicy podlegają ubezpieczeniu społecz-
nemu rolników pomimo objęcia ich ubezpieczeniem społecznym w ZUS z tytułu wykonywania umowy 
agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do których stosuje się przepi-
sy dotyczące zlecenia oraz pełnienia funkcji w radzie nadzorczej, jeżeli spełniają warunki określone 
tym przepisem. 

Warunkami tymi są:
n podleganie ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie z mocy ustawy bezpośred-

nio przed dniem rozpoczęcia wykonywania wymienionych umów lub pełnienia funkcji w radzie 
nadzorczej,

n nieprzekroczenie w rozliczeniu miesięcznym kwoty przychodu (limitu przychodu) osiąganego z tych 
tytułów, odpowiadającej minimalnemu wynagrodzeniu za pracę, Limit przychodu, o którym mowa 
w art. 5b ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników.
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6. Podstawowe pojęcia

Rolnik – pełnoletnia osoba fizyczna zamieszkująca i prowadząca na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, osobiście i na własny rachunek, działalność rolniczą w pozostającym w jego posiadaniu gospo-
darstwie rolnym, w tym również w ramach grupy producentów rolnych, a także osoba, która przeznaczyła 
grunty prowadzonego przez siebie gospodarstwa rolnego do zalesienia.

Obowiązek ubezpieczenia społecznego rolników związany jest nie tylko z posiadaniem gruntu, który 
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 1993 r. 
Nr 94, poz. 431, z późniejszymi zmianami) uznawany jest za gospodarstwo rolne, ale przede wszystkim 
z osobistym prowadzeniem przez rolnika działalności rolniczej, co należy rozumieć jako osobiste i na 
własny rachunek kierowanie i zarządzanie gospodarstwem, troskę o jego należyte funkcjonowanie, stałe 
wykonywanie działalności noszącej znamiona działalności rolniczej.

Działalność rolnicza – w rozumieniu ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników jest to działal-
ność w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej, w tym produkcji ogrodniczej, sadowniczej, pszczelar-
skiej i rybnej, natomiast gospodarstwem rolnym –  każde gospodarstwo służące prowadzeniu działalno-
ści rolniczej, podlegające z tego tytułu opodatkowaniu na podstawie ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. 
o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431, z późniejszymi zmianami).

Przy ustalaniu podlegania ubezpieczeniu domniemywa się (zgodnie z art. 38 ustawy), że:
n właściciel gruntów zaliczonych do użytków rolnych lub dzierżawca takich gruntów, jeżeli dzierżawa jest 

zarejestrowana w ewidencji gruntów i budynków, prowadzi działalność na tych gruntach, 
n płatnik podatku rolnego lub podatku od dochodu z działów specjalnych prowadzi działalność rolniczą 

w rozmiarze wynikającym z zakresu opodatkowania, 
n jeżeli własność lub dzierżawa gruntów przysługuje kilku osobom lub jeżeli obowiązek podatkowy spo-

czywa na kilku osobach, każda z nich uczestniczy w prowadzeniu działalności rolniczej, 
n osoba bliska rolnikowi, spełniająca warunki ustawy, stale pracuje w gospodarstwie rolnym i nie jest 

związana z rolnikiem stosunkiem pracy, jeżeli okoliczność ta została stwierdzona zgodnym oświad-
czeniem rolnika i tej osoby. 

Podjęcie rozstrzygnięcia o ustaniu ubezpieczenia musi więc poprzedzać obalenie powyższych do-
mniemań, przez osobę zainteresowaną, poprzez przedstawienie faktów i potwierdzających je dowodów, 
niezbicie stwierdzających istnienie zdarzenia lub zdarzeń uzasadniających dokonanie wyłączenia z ubez-
pieczenia.

Hektar przeliczeniowy – Jednostka kalkulacyjna ustanowiona głównie do celów podatku rolnego; 
powierzchnia rzeczywista użytków rolnych (gruntów ornych, łąk, pastwisk, sadów, gruntów pod stawami 
i pod zabudowaniami, gruntów zadrzewionych lub zakrzewionych na użytkach rolnych) podlega opodat-
kowaniu według przeliczników zależnych od X klas gruntów i okręgów podatkowych, w obrębie których 
położone jest dane gospodarstwo rolne (do celów obliczania hektarów przelicz. kraj dzieli się na 4 okręgi 
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podatkowe). Szczegółową tabelę ha przeliczeniowych zawiera Ustawa z 15 listopada 1984 r. o podatku 
rolnym (tekst jednolity: Dz. U. z 1993 r. nr 94, poz. 431 ze zm.). Stawka podatku rolnego od 1 ha przeli-
czeniowego jest w zasadzie w całym kraju jednakowa, ponieważ zakłada się, że każdy ha przelicz. daje 
podobny dochód. 

Małżonek rolnika – przepisy ustawy traktujące o prawach i obowiązkach rolnika odnoszą się w całej 
rozciągłości do obojga małżonków, będących współposiadaczami gospodarstwa rolnego i prowadzą-
cych działalność rolniczą na wspólny rachunek, co oznacza, że obydwoje są rolnikami w rozumieniu 
niniejszej ustawy. Do małżonka rolnika nie będącego współposiadaczem gospodarstwa rolnego mają 
zastosowanie przepisy regulujące podleganie ubezpieczeniu odnoszące się do rolnika. Oznacza to, że 
małżonek rolnika spełniający określone warunki ustawowe podlega ubezpieczeniu obowiązkowo. Nie 
podlega mu natomiast wówczas, gdy przedstawi stosowne dokumenty potwierdzające niewykonywanie 
pracy w gospodarstwie rolnym ani w gospodarstwie domowym bezpośrednio związanym z tym gospo-
darstwem rolnym.

Domownik – to osoba bliska rolnikowi, która:
n ukończyła 16 lat, 
n pozostaje z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym lub zamieszkuje na terenie jego gospo-

darstwa rolnego albo w bliskim sąsiedztwie, 
n stale pracuje w tym gospodarstwie rolnym i nie jest związana z rolnikiem stosunkiem pracy, jeżeli nie 

podlega innemu ubezpieczeniu społecznemu lub nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty 
albo nie ma ustalonego prawa do świadczeń z ubezpieczeń społecznych. Przez osoby bliskie rolnikowi 
należy rozumieć osoby, mające z rolnikiem takie więzi osobiste (rodzinne lub quasi rodzinne), które 
wyjaśniają przyczynę wykonywania pracy na rachunek rolnika bez wynagrodzenia z tego tytułu. Za 
osoby bliskie uznaje się przede wszystkim osoby zaliczane do członków najbliższej rodziny rolnika, 
a więc zstępnych (dzieci własne i przysposobione) i ich współmałżonków, wstępnych (rodzice) oraz 
rodzeństwo. Do osób bliskich może być także zaliczony inny członek rodziny lub powinowaty, jeżeli 
stan faktyczny wykazuje, że łączą go z rolnikiem bliskie więzy i prowadzi z rolnikiem wspólne gospo-
darstwo domowe. Za innego członka rodziny może być uznana w szczególności osoba, która nie bę-
dąc małżonkiem w rozumieniu przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, pozostaje z rolnikiem 
w faktycznym pożyciu.
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