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Synopsis. System ubezpieczeń społecznych rolników został wyodrębniony z powszechnego systemu ubezpieczeń 
społecznych i funkcjonuje na odrębnych zasadach. Biorąc pod uwagę wielkość obciążeń składkami ubezpieczeń 
społecznych można zauważyć znaczne uprzywilejowanie działalności rolniczej w Polsce w stosunku do działalności 
gospodarczej. Ostatnie zmiany w systemie emerytalnym rolników należy z jednej strony ocenić pozytywnie, lecz 
z drugiej jako niewystarczające. Włączenie działalności rolniczej do wspólnego systemu ubezpieczeń społecznych 
mogłoby przyczynić się do urealnienia składki i większej sprawiedliwości gospodarowania w ramach sektorów 
gospodarki narodowej.

Wstęp
System ubezpieczeń społecznych jest nieodzownym elementem związanym z funkcjonowaniem 

współczesnego państwa. Obok zaopatrzenia społecznego oraz pomocy społecznej stanowi on jedną z 
części technik administracyjno-fi nansowych zabezpieczenia społecznego. Według Ustawy z 7 września 
1997 r. o działach administracji rządowej (Dz.U. z 1997 Nr 159, poz. 1548 z późn. zm.), dział zabezpie-
czenia społecznego stanowi dział administracji rządowej obejmujący sprawy ubezpieczeń społecznych i 
zaopatrzenia społecznego . Sprawami powszechnego ubezpieczenia społecznego w Polsce zajmują się dwa 
podmioty sektora fi nansów publicznych: Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) oraz Kasa Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego (KRUS). Podmioty wykonujące działalność rolniczą w Polsce podlegają 
ubezpieczeniu społecznemu w ramach KRUS. System ubezpieczeń społecznych rolników został wyod-
rębniony z powszechnego systemu ubezpieczeń społecznych działającego w ramach ZUS i funkcjonuje 
on na odrębnych zasadach. Brak bezpośredniego powiązania składki ubezpieczeniowej ze świadczeniem 
ubezpieczeniowych w ramach ubezpieczenia społecznego rolników implikuje zaliczeniem go do systemu 
ubezpieczeniowo-zaopatrzeniowego. Celem opracowania jest ustalenie i porównanie przeciętnego po-
ziomu obciążeń składkami ubezpieczeń społecznych osoby fi zycznej prowadzącej działalność rolniczą 
z osobą fi zyczną prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą, a także ocena ostatnich zmian jakie 
zaszły w systemie ubezpieczeń społecznych rolników. Na podstawie przeprowadzonych analiz zostaną 
postawione określone wnioski i rekomendacje dla systemu ubezpieczeń społecznych w Polsce.

Materiał i metodyka badań
Porównanie obciążeń składkami ubezpieczenia społecznego osoby fi zycznej prowadzącej działalność 

rolniczą z osobą fi zyczną prowadzącą działalność gospodarczą wymaga przedstawienia poziomu, struktury 
i charakteru tych obciążeń. Jako punkt odniesienia wzięto pod uwagę dochodowość działalności rolniczej.  
Podstawę przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych będą stanowić dane 
pochodzące z Obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie wysokości przeciętnego 
dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego oraz ogłoszenia 
Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w sprawie wielkości średniej powierzchni 
gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w poszczególnych województwach oraz średniej powierzchni 
gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w kraju (tab. 1).

Biorąc pod uwagę lata 2007-2009 można zauważyć, że przeciętny roczny dochód w indywidualnych 
gospodarstwach rolnych w Polsce uległ zmniejszeniu o 13%, czyli z poziomu 2200 zł za 1 ha przeli-
czeniowy w 2007 roku do 1908 zł w 2009 roku. Mimo zwiększenia przeciętnej wielkości gospodarstwa 
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rolnego w analizowanych latach w przypadku przeciętnych dochodów występuje tendencja malejąca. 
Należy zwrócić uwagę, iż dane dotyczące dochodowości w indywidualnych gospodarstwach rolnych są 
zróżnicowane na terenie kraju. Ponadto, wielkość dochodu w dużej mierze zależy od charakteru prowa-
dzonej działalności rolniczej oraz od jego miejsca położenia. Dla celów analizy pod uwagę wzięto 2009 
rok, w którym przeciętny roczny dochód z jednego hektara wyniósł 1908 zł.

Dokonując analizy systemu ubezpieczeń społecznych rolników należy dokonać jego klasyfi kacji 
oraz wskazać poziom obciążeń spoczywających na właścicielu gospodarstwa rolnego. Osoby fi zyczne 
prowadzące działalność rolniczą odprowadzają do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego dwa 
rodzaje składek ubezpieczeniowych:
 – ubezpieczenie emerytalno-rento-

we – fi nansowane w przeważają-
cej części z dotacji budżetowej, 
uzupełnionej dochodami ze skła-
dek ubezpieczonych rolników,

 – ubezpieczenie wypadkowe, cho-
robowe i macierzyńskie, realiza-
cję świadczeń z tego ubezpiecze-
nia gwarantują jedynie składki od 
rolników, gromadzone w Fundu-
szu Składkowym Ubezpieczenia 
Społecznego Rolników.
Składki na ubezpieczenie spo-

łeczne rolników płacone są kwartal-
nie. Dla celów opracowania zostaną 
przedstawione składki w wysokości 
miesięcznej (tab. 2).

Łączna wysokość składek mie-
sięcznych na ubezpieczenie społeczne 
rolników kształtuje się w badanych 
latach od 61,30 zł miesięcznie w 1999 
roku do 111 zł w 2011 roku. Należy 
jednak zwrócić uwagę, iż od 2010 
roku wielkość składki na ubezpieczenie 
społeczne rolników zależy od statusu 
ubezpieczonego oraz od wielkości 
gospodarstwa rolnego. Rolnik mają-
cy gospodarstwo rolne powyżej 300 
hektarów w II kwartale 2011 roku 
obciążony jest łączną składką na ubez-
pieczenia społeczne w wysokości 1395 
zł kwartalnie, co stanowi kwotę 465 zł 
miesięcznie, a prowadzący dodatkowo  
pozarolniczą działalność gospodarczą 
obciążony jest kwartalnie kwotą 1614 
zł, co miesięcznie stanowi kwotę 538 zł.

Tabela 2. Wysokość miesięcznych składek na ubezpieczenia 
społeczne rolników w latach 1999-2011
Table 2. The amount of monthly social security contributions of 
farmers in the years 1999-2011
Lata/Year Składka na 

ubezpieczenie 
emerytalno-
rentowe [zł]/

Social security 
contributions 

[PLN]

Składka na ubez-
pieczenie wypad-

kowe, chorobowe i 
macierzyńskie [zł]/

Accident, illness 
and maternity insu-
rance contributions 

[PLN]

Suma składek 
ubezpieczenio-

wych [zł]/
Sum of security 
contributions 

[PLN] 

2011 (I pół-
rocze)*/The 
fi rst half of 
2011

72,00 39,00 111,00

2010* 70,25 33,00 103,25
2009 66,67 29,00 95,67
2008 62,67 26,00 88,67
2007 59,67 24,00 83,67
2006 58,82 24,00 82,82
2005 56,27 22,00 78,27

2004 56,02 18,50 74,52

2003 54,78 18,00 72,78
2002 53,17 18,00 71,17
2001 50,05 18,00 68,05
2000 46,08 18,00 64,08
1999 43,30 18,00 61,30

* wielkość składek dla rolnika prowadzącego gospodarstwo rolne do 50 
ha/the volue of contributions to a farmer holding a farm to 50 hectares
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych KRUS 
[www.krus.gov.pl] 2011
Source: own study based on data of KRUS [www.krus.gov.pl] 2011

Tabela 1. Przeciętny roczny dochód w indywidualnych gospodarstwach rolnych w Polsce
Table 1. The average annual income in individual agricultural holdings in Poland
Lata/ 
Years

Przeciętny dochód 
[ha/zł]/Average 

income [ha/PLN]

Przeciętna wielkość 
gospodarstwa rolnego [ha]/

Average area of individual farms 
[ha]

Przeciętny dochód roczny w 
indywidualnych gospodarstwach 

rolnych [zł]/Average annual income 
in individual farms [PLN]

2010 b.d 10,23 x
2009 1908 10,15 19 366,20
2008 2056 10,02 20 601,12
2007 2200 9,91 21 802,00
Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS za lata 2007-2010
Source: own study based on GUS (2007-2010)
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Należy podkreślić, iż spośród ogółu obciążeń fi skalnych gospodarstw rolnych składki na ubezpieczenia 
społeczne mają poważne znaczenie [Dębniewska 1997], jednak jako fi skalne obciążenie gospodarstw rolnych 
stanowią tylko niewielką część wydatków na świadczenia ubezpieczeniowe. Świadczenia te mają charakter 
transferów socjalnych fi nansowanych dotacyjnie. Składki ubezpieczeniowe pozostają więc parapodatkami, a 
możliwość powiązania składek ze świadczeniami ubezpieczeniowymi nie wydaje się realna [Sobiech 1997].

Dla porównania wielkości obciążeń składkami ubezpieczeń społecznych przedstawiono pozarolniczą 
działalność gospodarczą. W przypadku prowadzenia tej formy działalności przedsiębiorca zobowiązany 
jest do odprowadzania w ramach ubezpieczenia społecznego składek: na ubezpieczenie emerytalne, ren-
towe oraz wypadowe. Fakultatywnie przedsiębiorca może odprowadzać składki na ubezpieczenie choro-
bowe. Do składek obowiązkowych działających w ramach ubezpieczenia społecznego i przekazywanych 
do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych możemy zaliczyć także składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Warto 
zaznaczyć, iż składka na ubezpieczenie zdrowotne w przypadku osób prowadzących działalność rolniczą 
fi nansowana jest w całości przez budżet państwa. Wysokość składek płaconych przez przedsiębiorcę na 
rzecz ubezpieczenia społecznego zależy od prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia 
w gospodarce narodowej (w 2011 roku jest to kwota 3359 zł).  Podstawę wymiaru tych składek stanowi 
60% ww. wynagrodzenia, natomiast w przypadku ubezpieczenia zdrowotnego podstawę wymiaru sta-
nowi 75% wartości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. Wysokość 
stawek, podstaw wymiaru i minimalnych składek na rzecz parapodatkowych obciążeń wynikających z 
samozatrudnienia przedstawiono w tabeli 3. Łączne obciążenia składkami ubezpieczeń społecznych osoby 
fi zycznej prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą wynoszą minimalnie miesięcznie 807,10 zł, 
co stanowi 24,03% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w Polsce w 2011 roku. 
Oprócz obciążeń składkami ubezpieczeń społecznych osoby fi zyczne prowadzące pozarolniczą działalność 
gospodarczą, opłacają także składki na Fundusz Pracy (w 2011 roku jest to jednorazowa kwota 49,38 zł) 
oraz podatek dochodowy od dochodów. W tym zakresie mają możliwość wyboru różnych form opodat-
kowania, tj. opodatkowanie na zasadach ogólnych według progresywnej skali podatkowej ze stawkami 
18 i 32%, opodatkowanie podatkiem liniowym – 19% lub wybór uproszczonych form opodatkowania w 
postaci ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych lub karty podatkowej, jeżeli wykonywany przedmiot 
działalności gospodarczej nie wyklucza tych form opodatkowania [Rosiński 2010]. 

Wyniki badań
Dla porównania obciążeń składkami ubezpieczeń społecznych wzięto pod uwagę 2011 rok. Analizie 

poddano trzy sytuacje: 1) osoba fi zyczna prowadząca działalność rolniczą z przeciętną wielkością go-
spodarstwa rolnego, tj. do 50 ha  (10,23 ha za 2010 rok), 2) z wielkością gospodarstwa rolnego powyżej 
300 ha (dla celów analizy przyjęto 301 ha), 3) osoba fi zyczna prowadząca pozarolniczą działalność 
gospodarczą. Obciążenia składkami ubezpieczenia społecznego przedstawiają minimalne kwoty, które 

Tabela 3. Wysokość miesięcznych minimalnych składek na ubezpieczenia społeczne osób fi zycznych  
prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą w 2011 roku
Table 3. The monthly minimum social security contributions of persons carrying out business activity in 2011
 Ubezpieczenia/Insurance Stawka [%]/

Rate
Podstawa wymiaru 
[zł]/The assesment 

base [PLN]

Składka [zł]/
Contributions 

[PLN]

% przeciętnego 
wynagrodzenia/

% of the average age
Emerytalne/pension 
insurance 19,52 2015,40 393,41 11,71

Rentowe/disability 
insurance 6 2015,40 120,92 3,60

Wypadkowe/accident 
insurance 1,67* 2015,40 49,38 1,47

Zdrowotne/health insurance 9 2704,31 243,39 7,25
Suma obciążeń składkami 
ubezpieczeń społecznych/
Sum of social incurance 
contributions

x x 807,10 24,03

Dobrowolne ubezpieczenie 
chorobowe/optional illness 
insurance

2,45 2015,40 49,38 1,47

* stawka przy zatrudnieniu do 9 pracowników/the insurance rate by employment to 9 employees
Źródło: opracowanie własne na podstawie ZUS
Source: own study based on ZUS



321Obciążenia składkami ubezpieczeń społecznych działalności rolniczej w Polsce

zobowiązany jest wpłacić przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą (wielkości na podstawie 
danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych), oraz wielkość składek w przypadku osoby fi zycznej pro-
wadzącej indywidualne gospodarstwo rolne (wielkości na podstawie danych Kasy Rolniczego Ubezpie-
czenia Społecznego). Obliczenia przedstawiono w tabeli 4. Analizując dane zawarte w tabeli 4 należy 
zwrócić uwagę na znaczącą różnicę w obciążeniach składkami ubezpieczenia społecznego pomiędzy 
działalnością gospodarczą a rolniczą. Składka ubezpieczenia społecznego w analizowanym przykładzie 
jest 7-krotnie wyższa w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej od składki odprowadzanej 
przez osobę fi zyczną prowadzącą działalność rolniczą przy przeciętnej wielkości gospodarstwa rolnego 
oraz prawie dwukrotnie wyższa w przypadku gospodarstwa rolnego o wielkości powyżej 300 hektarów. 
Należy podkreślić, że wielkość tej składki w przypadku działalności gospodarczej nie zależy od poziomu 
dochodowości i wielkości przedsiębiorstwa. W przypadku działalności rolniczej od 2010 roku na wielkość 
składki odprowadzanej z tytułu ubezpieczeń społecznych wpływa wielkość gospodarstwa rolnego. Biorąc 
jako podstawę porównań dochodowość z gospodarstwa rolnego, to poziom obciążeń osób fi zycznych 
prowadzących działalność rolniczą na powierzchniach powyżej 300 ha kształtuje się na poziomie 0,97% 
(przyjęto gospodarstwo o wielkości 301 ha), natomiast w przypadku przeciętnego gospodarstwa rolnego 
jest to obciążenie na poziomie 6,82%. 

Podsumowanie i wnioski
Wielkość obciążeń składkami ubezpieczeń społecznych jest jednym z elementów wpływających na 

sytuację fi nansową danej formy działalności. Na podstawie przeprowadzonych analiz można zauważyć 
znaczne uprzywilejowanie działalności rolniczej w Polsce w stosunku do działalności gospodarczej. 
Zróżnicowanie powyższych obciążeń zależy przede wszystkim od wyodrębnienia ubezpieczeń społecz-
nych rolników poza system powszechnego ubezpieczenia społecznego i oparciu go o system zaopa-
trzeniowo-ubezpieczeniowy. Pozytywne zmiany w zakresie ubezpieczeń społecznych rolników należy 
ocenić począwszy od 2010 roku, gdzie dla wielkopowierzchniowych gospodarstw rolnych – w wielu 

Tabela 4. Łączne miesięczne obciążenia składkami ubezpieczeń społecznych działalności gospodarczej i 
rolniczej w 2011 roku
Table 4. The total monthly burdens of social security contributions, economic activity and agriculture in 2011
Rodzaj działalności/
Type of activity

Obowiązko-
we składki na 
ubezpiecze-

nie społeczne 
[zł]/Obliga-
tory social 

security 
contributions 

[PLN]

Składka na 
ubezpie-

czenie 
zdrowotne 
[zł]/Health 
incurance 

contributions 
[PLN]

Łączne obciążenia 
składkami 

ubezpieczeń 
społecznych i 

zdrowotnych [zł]/
The sum of health 
and social secu-
rity contributions 

[PLN]

Przeciętna 
dochodo-

wość [zł]*/
The average 
profi tability 

[PLN]

Poziom 
obciążeń składek 
ubezpieczeniami 

społecznymi 
[%]*/

The level of 
social security 
contributions 
burden [PLN]

Pozarolnicza działalność 
gospodarcza/Non-
agricultural business 
activities

563,71 243,39 807,10 x x

Działalność rolnicza 
przy przeciętnej 
wielkości gospodarstwa 
rolnego (10,23 ha)/
Agricultural activity with 
an average farm size 
(10.23 ha)

111,00 - 111,00 1 626,57 6,82

Działalność rolnicza 
przy wielkości 
gospodarstwa rolnego 
301 ha/Agricultural 
activity with farm size 
301 ha

465,00 - 465,00 47 859,00 0,97

* podstawę porównań stanowi w przypadku działalności rolniczej dochodowość z hektara w 2009 roku/basis for 
comparison is the profi tability of farming per hectare in 2009
Źródło: opracowanie własne
Source: own study
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przypadkach bardzo rentownych, nastąpiło dodatkowe oskładkowanie, chociaż i tak znacznie odbiegające 
od wysokości obciążeń składkami ubezpieczenia społecznego przedsiębiorców. Jako pozytywną zmianę 
należy także ocenić zwiększenie obciążeń składkami ubezpieczeń społecznych rolników prowadzących 
pozarolniczą działalność gospodarczą. Należy jednak zaznaczyć, że powyższe zmiany nie mają większego 
wpływu na wielkość świadczenia emerytalnego i możliwości skorzystania z kapitałowej formy systemu 
emerytalnego działającego w ramach powszechnego ubezpieczenia społecznego. Propozycja włączenia 
działalności rolniczej do wspólnego systemu ubezpieczeń społecznych z jednej strony wiązałaby się ze 
zwiększeniem obciążeń fi nansowych działalności rolniczej, ale z drugiej strony mogłaby przyczynić 
się do urealnienia składki i w konsekwencji większego świadczenia ubezpieczeniowego oraz większej 
sprawiedliwości gospodarowania w ramach sektorów gospodarki narodowej.
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Summary
The social insurance system for farmers has been separated from the general social security system and functions 

on different principles. Considering the size of the burden of social security contributions, it can be seen a signifi cant 
preference agricultural activities in Poland in compared to economic activity. Recent changes in the pension system 
for farmers on the one hand be positively evaluated, but on the other as insuffi cient. The inclusion of agricultural 
activities to a common social security system could contribute to a realer contributions and greater justice in the 
management of the sectors of national economy.
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