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Synopsis. Pozarolnicza działalność gospodarcza może stać się istotną determinantą rozwoju polskiej wsi. Obowiązujące w 
tym zakresie rozwiązania prawne powinny zachęcać rolników do podejmowania decyzji o prowadzeniu takiej działalności. 
Jednym z czynników wspierających pozarolniczą działalność gospodarczą jest możliwość kontynuacji ubezpieczenia w 
KRUS. Prawo do kontynuacji zależy od wielu aspektów, m.in. od wysokości opłacanego podatku dochodowego oraz 
od okresu ubezpieczenia w tym systemie. Niestety tylko część rolników może skorzystać z tego przywileju. 

Wstęp
Prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej na terenach wiejskich ma duży wpływ zarówno 

na osiągany dochód przez osoby ją prowadzące, jak i na społeczno-ekonomiczny rozwój polskiej wsi. 
Znaczenie tej kwestii staje się oczywiste, kiedy dokona się porównania wskaźników zatrudnienia ludności 
wiejskiej w Polsce z krajami Unii Europejskiej1. W 2008 roku niższe wartości wskaźników odnotowane 
zostały jedynie na Malcie, Węgrzech oraz w Rumunii [Golinowska 2009, Polska Wieś… 2010]. 

Istotnym kosztem, mającym wpływ na podjęcie decyzji o rozpoczęciu prowadzenia działalności 
gospodarczej jest składka na ubezpieczenie społeczne. Jednym z narzędzi zwiększenia aktywności 
gospodarczej rolników jest umożliwienie im kontynuowania dotychczasowego ubezpieczenia, na ko-
rzystnych warunkach, w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Narzędzie to nie tyko powinno 
zwiększyć aktywność gospodarczą na polskiej wsi, ale również przyczynić się do wyjścia części osób 
z szarej strefy. Oczywiście zasady opłacania niższych składek należy tak ustalić, aby w maksymalnym 
stopniu ograniczyć możliwość nadużycia w tym zakresie [Siekierski, Zuzek 2000].

Celem artykułu było rozważenie problemu kontynuacji ubezpieczenia społecznego w KRUS przez 
rolników prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą.

Działalność mikroprzedsiębiorstw w Polsce 
Znaczną część prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej stanowią przedsiębiorstwa za-

trudniające do 9 osób, tworzące sektor mikroprzedsiębiorstw. W 2009 r. w Polsce działalność gospodarczą 
prowadziło 1666,1 tys. takich podmiotów2, w których pracowało 3 526 800 osób. Jednocześnie w Polsce na 
koniec 2009 roku było około 1 892 700 bezrobotnych, którzy mogliby podjąć pracę w istniejących lub nowo 
utworzonych mikroprzedsiębiorstwach [Bezrobotni oraz stopa... 2010, Działalność gospodarcza... 2010].

Pozytywną cechą mikroprzedsiębiorstw jest ich konkurencyjność oraz elastyczność, zarówno w stosunku 
do potrzeb rynkowych, jak i małych, średnich i dużych przedsiębiorstw. Z tego powodu zwiększenie ich liczby 
może stać się kluczowym czynnikiem społeczno-ekonomicznego rozwoju Polski oraz zmniejszenia stopy 
bezrobocia. Najlepszym sposobem wzrostu liczby mikroprzedsiębiorstw na polskiej wsi jest wspieranie 
pozarolniczej działalności gospodarczej wśród samych rolników, gdzie istotną determinantą jest możli-
* Publikacja dofi nansowana z indywidualnego grantu wydziałowego Damiana Walczaka na Wydziale Nauk Ekonomicz-

nych i Zarządzania UMK.
1 Wskaźnik zatrudnienia to procentowy udział osób pracujących w ogólnej liczbie ludności danej kategorii (wieku, płci, 

miejsca zamieszkania).
2 Mikroprzedsiębiorstwa w 2009 r. stanowiły około 95,9% wszystkich przedsiębiorstw niefi nansowych w Polsce. Udział 

jednostek małych, średnich i dużych stanowił odpowiednio 3,0, 0,9 i 0,2% [Działalność przedsiębiorstw... 2011]. 
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wość pozostania w KRUS. Wzrost tej aktywności przełoży się automatycznie na spadek stopy bezrobocia 
na terenach wiejskich, gdzie jak wskazują dane Głównego Urzędu Statystycznego, jest ono największe 
[Bezrobotni oraz …2010, Bera 2010]. 

Zamieszczone w tabeli 1 dane dotyczące liczby podmiotów gospodarczych, jednoznacznie wskazują na 
istotne zróżnicowanie pomiędzy liczbą podmiotów gospodarki narodowej na terenach miejskich i wiejskich3. 
W gminach miejskich znajduje się ponad 
dwukrotnie więcej takich podmiotów 
niż w gminach wiejskich. Również 
w przypadku nowo zarejestrowanych 
podmiotów w rejestrze REGON, więcej 
nowych podmiotów zarejestrowano w 
miastach niż na wsiach, co zapewne tylko 
pogłębia problem bezrobocia na wsi.

W tabeli 2 przedstawiono liczbę 
podmiotów niefi nansowych przypada-
jących na 1000 mieszkańców w Polsce, 
z podziałem na poszczególne woje-
wództwa. Zamieszczone dane wskazują 
na zróżnicowanie liczby podmiotów 
niefi nansowych na terenie kraju. Naj-
mniejszą liczbę można odnotować w 
województwie lubelskim, podkarpac-
kim, podlaskim oraz świętokrzyskim, 
które jednocześnie charakteryzują się 
największą liczbą gospodarstw rolnych 
na 1000 mieszkańców. Właśnie w tych 
województwach właściwym sposobem 
na zwiększenia aktywności rolników 
na polu przedsiębiorczości jest umożli-
wienie im prowadzenia działalności go-
spodarczej jednocześnie z kontynuacją 
ubezpieczenia w KRUS. Zmniejszenie 
ograniczeń w tym zakresie doprowadzi 
do zwiększania dochodów rolników, 
przez co dokona się na tym terenie tak 
oczekiwana zmiana w kierunku wzrostu 
oraz zdywersyfikowania dochodów 
mieszkańców wsi. 

3 Odwołano się do podmiotów gospodarki narodowej, bowiem dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą nie 
ma danych z podziałem na gminy miejskie i wiejskie. Podmioty gospodarki narodowej są to osoby prawne, jednostki 
organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fi zyczne prowadzące działalność gospodarczą. W systemie 
REGON pojęcie podmiotu gospodarki narodowej jest tożsame z pojęciem jednostki prawnej. Posiadanie osobowości 
prawnej nie jest kryterium określenia podmiotu jako jednostki prawnej. 

Tabela 1. Podmioty Gospodarki Narodowej na 1000 mieszkańców w 2009 r.
Table 1. National economy units on 1000 inhabitants in 2009
Jednostka terytorialna/
Territorial unit

Podmioty zarejestrowane 
w rejestrze REGON na 

1000 mieszkańców/
System per 1000 inhabitants

Podmioty nowo zarejestrowane 
w rejestrze REGON na 1000 
mieszkańców/New registered 

units in the REGON system per 
1000 inhabitants

Ogółem/Total 98 9
Gminy miejskie/Urban community 124 11
Gminy miejsko-wiejskie/Urban-rural community 85 8
Gminy wiejskie/Rural community 64 7
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 2011 
Source: own study bases on GUS 2011

Tabela 2. Podmioty niefi nansowe prowadzące działalność gospo-
darczą oraz gospodarstwa rolne na 1000 mieszkańców w 2008 r.
Table 2. Non-fi nancial economic activities and holdings on 1000 
inhabitants in 2008 
Jednostka terytorialna/
Territorial unit

Liczba podmiotów 
niefi nansowych na 
1000 mieszkańców/

Nonfi nancial 
economic activities 

per 1000 inhabitants

Liczba 
gospodarstw 

rolnych na 1000 
mieszkańców/
Holdings per 

1000 inhabitants
Polska/Poland 48,8 67,3
Dolnośląskie 47,2 40,7
Kujawsko-pomorskie 40,6 48,9
Lubelskie 32,9 131,7
Lubuskie 44,4 47,5
Łódzkie 50,7 75,4
Małopolskie 51,3 94,6
Mazowieckie 56,6 62,9
Opolskie 38,6 62,7
Podkarpackie 35,8 144,3
Podlaskie 40,1 92,8
Pomorskie 58,5 27,3
Śląskie 51,0 38,3
Świętokrzyskie 39,0 120,5
Warmińsko-mazurskie 41,7 46,0
Wielkopolskie 55,7 55,6
Zachodniopomorskie 62,7 35,2
Źródło: jak w tab. 1
Source: see tab. 1
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Ubezpieczenie społeczne rolników prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą
Istotną stymulantą pozarolniczej działalności gospodarczej jest umożliwienie kontynuowania dotych-

czasowego ubezpieczenia na korzystnych warunkach w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. 
Rolnik lub domownik, który z mocy ustawy (obowiązkowo) podlegał ubezpieczeniu społecznemu rolni-
ków nieprzerwanie przez okres co najmniej 3 lat, po rozpoczęciu prowadzenia pozarolniczej działalności 
gospodarczej nadal może podlegać temu ubezpieczeniu – art. 5a Ustawy o ubezpieczeniu społecznym 
rolników (Dz.U. 2008. Nr 50, poz. 291 z późn. zm.)4. Jednak musi spełniać następujące warunki:

 – złożyć w KRUS oświadczenie o kontynuowaniu tego ubezpieczenia w terminie 14 dni od dnia roz-
poczęcia wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej lub współpracy przy tej działalności,

 – kontynuować prowadzenie działalności rolniczej lub wykonywać stale pracę w gospodarstwie rolnym 
obejmującym obszar użytków rolnych powyżej 1 ha przeliczeniowego lub w dziale specjalnym,

 – nie być pracownikiem i nie pozostawać w stosunku służbowym,
 – nie mieć ustalonego prawa do świadczeń z ubezpieczenia rolnego albo do świadczeń z ubezpieczeń 

społecznych,
 – kwota należnego podatku dochodowego od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej za 

poprzedni rok podatkowy nie może przekraczać, tzw. kwoty granicznej corocznie ogłaszanej przez 
ministra właściwego do spraw rozwoju wsi. 
Wspomniane powyżej rozwiązania wprowadzono w 2004 roku. Wcześniejsze zasady były mniej rygory-

styczne. Wystarczył okres jednego roku przynależności do KRUS, aby rozpoczynając prowadzenie pozarol-
niczej działalności gospodarczej być w dalszym ciągu objętym tym ubezpieczeniem. Wprowadzone zmiany 
miały zapobiegać nadużywaniu możliwości ubezpieczania w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. 

W tabeli 3 przedstawiono liczbę osób podlegających ubezpieczeniu społecznemu rolników prowadzących 
pozarolniczą działalność gospodarczą w latach 2004-2010. Analiza zamieszczonych danych pozwala stwierdzić, 
że zmiana w ustawie spowodowała zmniejszenie liczby osób podlegających ubezpieczeniu społecznemu rolników 
jednocześnie prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą. Jednak wprowadzone tą nowelizacją zmiany 
„uszczelniające” system ograniczają inicjatywę gospodarczą wśród rolników i są istotnym hamulcem wzrostu 
konkurencyjności polskiej wsi oraz rozwoju społeczno-ekonomicznego całego kraju. 

W tabeli 4 zaprezentowano graniczne kwoty należnego podatku dochodowego od przychodów z po-
zarolniczej działalności gospodarczej, których wysokość przesądza o pozostaniu w KRUS. Uzależnienie 
pozostania w systemie ubezpieczeń społecznych rolników od wysokości opłaconego podatku to istotny 
mankament istniejących przepisów. 

Właściwym kryterium dla sprawnie funkcjonującego systemu wyjścia lub pozostania w KRUS powin-
na być wielkość prowadzonej działalności gospodarczej. Jednakowa wysokość podatku dla wszystkich 
rolników skutkuje pewnymi nieprawidłowościami, które godzą w samych rolników i w rozwiązania do-
tyczące działalności gospodarczej. W związku z tym z systemu może być wykluczony rolnik prowadzący 
działalność gospodarczą na niewielką skalę i ponoszący przy tym niskie koszty swojej działalności, który 

jednak opłaca podatek 
przekraczający tzw. 
kwotę graniczną. Na-
tomiast w systemie po-
zostanie rolnik, który 
prowadzi duże przed-
siębiorstwo, zatrudnia 
kilkadziesiąt osób oraz 
jego przychody wyno-
szą kilkanaście milio-
nów złotych rocznie. 
Ponieważ wykazuje 
wysokie koszty uzy-
skania przychodu jego 

4 Osoba taka opłaca składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe w podwójnej wysokości (w przypadku rolników go-
spodarujących w gospodarstwie rolnym o powierzchni powyżej 50 ha podwojeniu ulega wyłącznie część podstawowa, 
część uzależniona od wielkości gospodarstwa jest niezmienna), natomiast na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i 
macierzyńskie w wysokości obowiązującej wszystkich rolników. Jednak ma prawo pozostać w systemie ubezpieczeń 
społecznych rolników i korzystać z ewentualnych środków unijnych, które często obligują benefi cjenta do ubezpieczenia 
w tym systemie. Domownik, bez względu na wielkość gospodarstwa rolnego, w którym pracuje po rozpoczęciu pro-
wadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej i pozostaniu w ubezpieczeniu społecznym rolników opłaca składkę 
w podwójnej wysokości wyłącznie na ubezpieczenie emerytalno-rentowe. 

Tabela 3. Liczba osób podlegających ubezpieczeniu społecznemu rolników 
prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą w latach 2004-2010 (wg stanu 
na koniec roku)
Table 3. The people insured within the social insurance system for farmers running 
the non-agricultural economic activities in 2004-2010 (year end)
Wyszczególnienie/
Specifi cation

Lata/Years
2004* 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Liczba osób/
Population 118 090 61 725 78 871 70 598 68 513 72 269 75 446

*Stan na koniec II kwartału 2004.
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych KRUS 2011
Source: own study based on KRUS 2011
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Tabela 4. Kwoty graniczne należnego podatku dochodowego od przychodów z 
pozarolniczej działalności gospodarczej, obwieszczone na dany rok podatkowy 
przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Table 4. The threshold of the personal income tax from the non-agricultural economic 
activity, announced for one tax year by the Ministry of Agriculture the and Rural 
Development
Wyszczególnienie/
Specifi cation

Lata/Year
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Kwota graniczna [zł]/
Threshold value in PLN 2528 2604 2643 2693 2755 2835 2863

Źródło: jak w tab. 3 
Source: see tab. 3

zobowiązanie podat-
kowe jest niższe niż 
obowiązująca w danym 
roku kwota graniczna.

Autorzy proponu-
ją uzależnienie moż-
liwości pozostania w 
systemie rolniczym od 
udziału przychodu lub 
dochodu z pozarolni-
czej działalności go-
spodarczej w stosunku 
do tej samej wielkości 
uzyskanej z działalności rolniczej. Wymaga to jednak wprowadzenia odpowiednich rozwiązań prawnych 
w postaci opodatkowania polskiego rolnictwa podatkiem dochodowym. Jednocześnie należałoby się 
zastanowić nad ewentualnymi dwoma wielkościami granicznymi w zakresie osiąganych przychodów, 
po przekroczeniu których rolnik musiałaby zrezygnować z ubezpieczenia w KRUS i przejść do ZUS 
lub też pomimo teoretycznej konieczności przejścia, ze względu na wyliczony udział, mógłby pozostać 
w systemie rolniczym. Wspomniane kwoty graniczne można by ustalić na poziomie 500 oraz 50 tys. zł.

 Wykluczyło by to sytuację, w której, biorąc pod uwagę udział procentowy uzyskanych przychodów, 
w KRUS pozostałby rolnik, który osiąga przychód z gospodarstwa 3 mln zł, a z pozarolniczej działalności 
gospodarczej 2,9 mln zł rocznie (trudno takiej osoby nie uznać za przedsiębiorcę, która powinna nale-
żeć do ZUS), lub do ZUS przeszedłby rolnik, który osiąga roczny przychód z gospodarstwa 20 tys. zł, 
a z działalności gospodarczej 22 tys. zł (osoba prowadząca tak niewielką działalność powinna mieć 
prawo pozostania w KRUS).

Miesięczna wysokość składki za osobę, która podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników, jednocześnie 
prowadząc pozarolniczą działalność gospodarczą (i pozostaje w systemie rolniczym), w 2011 r. wynosi 188 zł 
miesięcznie5. Osoba ta płaci o 702,14 zł mniej niż ubezpieczający się w ZUS jako osoba fi zyczna prowadząca 
pozarolniczą działalność gospodarczą (w 2011 r. składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i Fundusz 
Pracy wynoszą 890,14 zł miesięcznie)6. Dla niejednego rolnika, który będzie zmuszony do „wyjścia” z 
KRUS składki na ZUS stanowią barierę, która ograniczy jego przedsiębiorczość, co spowoduje rezygnację z 
kontynuowania lub tworzenia pozarolniczej działalności gospodarczej. Wskutek tego rolnik nie tylko utraci 
potencjalne dochody, lecz również nie powstaną nowe miejsca pracy oraz nie wpłyną nowe dochody podatkowe.

Podsumowanie i wnioski
Rozwój terenów wiejskich, aktywizacja rolników, wzrost konkurencyjności polskiej wsi jest niemoż-

liwy bez odpowiedniego wsparcia fi nansowego, ale również bez odpowiednich rozwiązań prawnych. 
Rolnicy coraz częściej stają się benefi cjentami środków, które mogą być przeznaczone na powstanie 
„nowego biznesu” lub na dofi nansowanie inwestycji w już funkcjonującym. Jednak brak możliwości 
kontynuowania ubezpieczenia w KRUS w istotny sposób ogranicza przedsiębiorczość na terenach 
wiejskich. Przedsiębiorczość, która niestety nadal jest na niedostatecznym poziomie w porównaniu z 
terenami miejskimi. 

Ułatwienie prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej może stać się sposobem polepszenia 
sytuacji życiowej wielu rodzin rolniczych. Istnieje wiele możliwości zwiększania przychodów poprzez 
handel lub przetwarzanie produktów rolnych. Niestety nadal niewielu rolników decyduje się na tworzenie 
przedsiębiorstw na wsi. Należy zauważyć, że wiele gospodarstw rolnych w Polsce ma dochód nie pozwa-
lający na dalsze funkcjonowanie, a to właśnie własny biznes może wykreować nowe, jakże nieocenione 
środki fi nansowe, które mogą pozwolić na kontynuację i rozwój działalności rolniczej.

Umożliwienie opłacania niższych składek na ubezpieczenie społeczne może mieć również wpływ 
na zmniejszenie szarej strefy. W związku z tym obniżenie przychodów z tytułu składek ubezpieczenio-
wych, poprzez pozostawienie niektórych rolników w KRUS, przyczyni się do zwiększenia dochodów 
budżetowych i może zrekompensować potencjalnie utracone przychody.

5 Dane na II kwartał 2011 r. dotyczą rolników, którzy mają poniżej 50 ha, rolnicy mający większe gospodarstwa opłacają 
zwiększoną składkę, maksymalnie do 538 zł miesięcznie dla rolników mających powyżej 300 ha. Domownicy, bez 
względu na wielkość gospodarstwa opłacają składkę w podstawowej wysokości 188 zł miesięcznie.

6 Należy również podkreślić, iż osoby nowo rozpoczynające działalność gospodarczą, mogą przez 24 miesiące opłacać 
składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne w obniżonej wysokości.
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Summary
Running the non-agricultural economic activity in rural areas has a large infl uence on the income of entrepreneurs 

and on unemployment, particularly in this area. With that prospect the rules should encourage farmers to take the 
decision to begin such activities. The possibility of continuing the insurance in KRUS helps the farmers make such 
decisions, which can help e.g. in agribusiness development in the rural areas. However only some farmers, after 
starting their economic activity, can be still insured in KRUS. It depends on many factors, e.g. tax threshold and the 
period of insurance in KRUS.
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