
Składki zdrowotne dla rolników w 2014 roku bez zmian 

 

Rada Ministrów w dniu 22 października 2013 przyjęła projekt 

nowelizacji ustawy o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników 

przedłużający obowiązujące obecnie zasady opłacania tych składek  

o kolejny rok. Przyjęty przez rząd projekt nowelizacji ustawy 

przewiduje, że jeszcze w 2014 r. opłacanie składek zdrowotnych  

przez rolników będzie odbywać się na identycznych zasadach jakie 

obowiązywały w 2013 r. 

Ministerstwo Zdrowia opublikowało projekt nowelizacji ustawy  

o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników (Dz.U.2012.1523). 

Zgodnie z założeniami przyjętego przez Rząd projektu obowiązujące od 

2012 r. regulacje prawne dotyczące składek na ubezpieczenie zdrowotne 

rolników będą obowiązywać również w 2014 roku. Do 31 grudnia 2014 r. 

wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenie zdrowotne rolników  

i domowników, za każdą osobę podlegającą ubezpieczeniu wynosi 1 zł za 

każdy pełny hektar przeliczeniowy użytków rolnych w gospodarstwie 

rolnym, przyjęty dla celów ustalenia wymiaru składek KRUS.  

Zgodnie z ustawą za rolników posiadających gospodarstwa rolne  

o powierzchni do 6 ha przeliczeniowych składkę zdrowotną opłaca KRUS. 

Rolnicy, których gospodarstwo jest większe niż 6 ha oraz prowadzących 

działalność wyłącznie w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej, 

opłacają sami składkę za ubezpieczenie zdrowotne za siebie i domowników. 

Samodzielnie opłacający składkę zdrowotną rolnicy opłacają w wysokości  

1 zł za każdy pełny hektar przeliczeniowy użytków rolnych. Z kolei rolnicy 

prowadzący tzw. działy specjalne produkcji rolnej są zobowiązani do 

płacenia składki od zadeklarowanej podstawy wymiaru podatku 

dochodowego. Składka ta nie może być mniejsza niż 9% minimalnego 

wynagrodzenia za pracę. W 2013 roku jest to wynagrodzenie ustalone na 

kwotę 1600 zł, więc składka wynosi 144 zł. Na 2014 rok wysokość 

minimalnego wynagrodzenia ma wynieść 1680 zł, więc składka zdrowotna 

też wzrośnie o kilka złotych.  

 



Składka zdrowotna rolnika ma wymiar miesięczny, ale opłacana jest  

w terminach kwartalnych identycznie jak składki na ubezpieczenie 

społeczne rolników. Z danych KRUS za 2012 r. wynika, że rolnicy płacący 

składki samodzielnie z gospodarstw powyżej 6 ha (o średniej wielkości) 

płacą przeciętnie ok. 18 zł miesięcznie składki, a przeciętna składka z tych 

gospodarstw, czyli z uwzględnieniem domowników wynosi 27,6 zł. 

Przedstawiony przez rząd projekt nowelizacji ustawy o składkach na 

ubezpieczenie zdrowotne rolników przedłuża na kolejny rok zasady 

wprowadzone w 2012 roku po wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który 

zakwestionował zasadę, że budżet państwa opłacał składki zdrowotne za 

rolników bez względu na wysokość osiąganych przez nich dochodów. 

Kontynuacja tego rozwiązania wynika z faktu, iż systemowe zmiany  

w zakresie obowiązku podatkowego i składkowego rolników mają 

charakter wielopłaszczyznowy i złożony dlatego w 2014 roku przewiduje 

przedłużenie uchwalonych w 2012 roku zasad. 
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