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Rejestracja firmy

• Prawo przedsiębiorców – Dz.U. z 2018 r., poz. 646
– weszła w życie 30.04.2018 r.

• Ustawa określa zasady podejmowania, wykonywania
i zakończenia działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, w tym prawa i obowiązki przedsiębiorców oraz zadania 
organów władzy publicznej w tym zakresie.



Działalność nieewidencjonowana
• Przychód należny z tej działalności nie przekracza w 

żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego 
wynagrodzenia, o którym mowa w ustawie z dnia 
10 października 2002 r. o minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2017 r. poz. 847 
oraz z 2018 r. poz. 650),

• W okresie ostatnich 60 miesięcy brak prowadzenia 
działalności gospodarczej.



Działalność nieewidencjonowana

Prawo a nie obowiązek



• Brak składek ZUS (inne tytuły tak)

• Obowiązek rozliczenia z US
 Brak obowiązku wpłacania zaliczek

 Zasady ogólne – tylko skala podatkowa!

• Nieprowadzenie działalności przez 5 lat 

Działalność nieewidencjonowana



• Możliwość złożenia wniosku o wpis do CEIDG. 
Działalność ta staje się działalnością gospodarczą
z dniem określonym we wniosku.

• Po przekroczeniu przychodu należnego z tej 
działalności w danym miesiącu, działalność ta staje 
się działalnością gospodarczą, począwszy od dnia, 
w którym nastąpiło przekroczenie progu przychodu 
w ciągu 7 dni wniosek do CEIDG.

• Przez przychód należny rozumie się kwoty należne, choćby nie zostały 
faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, 
udzielonych bonifikat i skont.

Działalność nieewidencjonowana



Rejestracja firmy

• Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności
Gospodarczej (w skrócie CEIDG) jest rejestrem
przedsiębiorców, będących osobami fizycznymi,
działających na terenie Polski.

• Rejestr prowadzony jest od 1 lipca 2011 r.
w systemie teleinformatycznym przez ministra
właściwego do spraw gospodarki.



Źródło: https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-jednoosobowa-dzialalnosc-gospodarcza-krok-po-kroku



Rejestracja firmy

• W przypadku wyboru działalności w formie spółki
osobowej albo kapitałowej rejestracji dokonujemy
w Krajowym Rejestrze Sądowym, prowadzonym
przez sądy rejonowe właściwe ze względu na
siedzibę tworzonej spółki. Wymagane formularze
dostępne są w sądach.



Rejestracja firmy

Wniosek CEIDG jest jednocześnie:
• wnioskiem o wpis do krajowego rejestru urzędowego

podmiotów gospodarki narodowej (REGON)
• zgłoszeniem identyfikacyjnym albo aktualizacyjnym (NIP)
• zgłoszeniem albo zmianą zgłoszenia płatnika składek

do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
• oświadczeniem o kontynuowaniu ubezpieczenia

społecznego rolników



Rejestracja firmy
Do wniosku o wpis do CEIDG można dołączyć:
• w przypadku przedsiębiorcy będącego płatnikiem składek:

 zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych i do ubezpieczenia zdrowotnego albo do
ubezpieczenia zdrowotnego, zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego członków
rodziny zmianę tych danych, albo wyrejestrowanie

• zgłoszenie rejestracyjne lub aktualizacyjne, o których mowa
w przepisach o podatku od towarów i usług;

• żądanie przyjęcia oświadczenia o wyborze przez przedsiębiorcę formy
opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych albo
wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej
albo rezygnacji z wybranej formy opodatkowania;

• żądanie przyjęcia zawiadomienia o wyborze sposobu wpłacania zaliczek
na podatek dochodowy od osób fizycznych albo zawiadomienia o
rezygnacji z wybranego sposobu wpłacania zaliczek na podatek
dochodowy od osób fizycznych;



Rejestracja firmy

Do wniosku o wpis do CEIDG można dołączyć:
• żądanie przyjęcia zawiadomienia o wyborze opłacania ryczałtu od

przychodów ewidencjonowanych co kwartał albo zawiadomienia
o zaprzestaniu opłacania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
co kwartał;

• żądanie przyjęcia zawiadomienia o zamiarze prowadzenia ksiąg
rachunkowych.



Rejestracja firmy

• Rejestracja w CEIDG jest wolna od opłat.
Do wszystkich przypadków oferowania wpisu do rejestru 

przedsiębiorców za opłatą należy podchodzić ze szczególną 
ostrożnością gdyż są to oferty komercyjne.

• Przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą w dniu
złożenia wniosku o wpis. Wpis jest dokonywany nie później,
niż następnego dnia roboczego po dniu wpływu do CEIDG
poprawnego wniosku. Zaświadczeniem o wpisie w CEIDG
jest wydruk ze strony internetowej CEIDG

• Podstawą do złożenia wniosku w CEIDG jest identyfikacja
tożsamości osoby, której wniosek dotyczy oraz podpisanie
wniosku. W przypadku wniosku o zmianę, zawieszenie lub
wznowienie niezbędny jest nr NIP



Rejestracja firmy

• Numerem identyfikacyjnym przedsiębiorcy w
CEIDG jest numer identyfikacji podatkowej (NIP)

• Jeżeli wnioskodawca nie posiada NIP, powinien we
wniosku o wpis do CEIDG zaznaczyć rubrykę
"Nie posiadam numeru NIP"

• Po zarejestrowaniu działalności gospodarczej NIP
zostanie nadany/zweryfikowany i umieszczony we
wpisie przedsiębiorcy w CEIDG automatycznie



Rejestracja firmy

• Przedsiębiorca ma prawo we wniosku o wpis do CEIDG
określić późniejszy dzień podjęcia działalności gospodarczej
niż dzień złożenia wniosku.

• Przedsiębiorca może zawiesić wykonywanie działalności
gospodarczej na czas nieokreślony albo określony, nie
krótszy jednak niż 30 dni.

• Przedsiębiorca wpisany do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego może zawiesić wykonywanie
działalności gospodarczej na okres od 30 dni do 24
miesięcy.



Rejestracja firmy

• Przedsiębiorca jest zobowiązany złożyć wniosek
o zmianę wpisu w terminie najpóźniej 7 dni od
dnia zmiany danych

• Wniosek o wykreślenie wpisu należy złożyć w
terminie 7 dni od dnia trwałego zaprzestania
wykonywania działalności gospodarczej. W
przypadku zaprzestania należy podać datę
przypadającą na ostatni dzień wykonywania
działalności gospodarczej.

• Data zaprzestania działalności gospodarczej nie
może być późniejsza niż data złożenia wniosku



Rejestracja firmy

• W terminie 7 dni od rozpoczęcia działalności gospodarczej
przedsiębiorca musi dokonać w jednostce ZUS zgłoszenia do
odpowiednich ubezpieczeń

• Jeżeli prowadzenie działalności jest jedynym tytułem do
ubezpieczeń przedsiębiorcy, składa on formularz ZUS ZUA

• Natomiast jeśli przedsiębiorca posiada inny tytuł
do ubezpieczeń społecznych, powinien samodzielnie ustalić
rodzaj swoich ubezpieczeń, do których dokonuje zgłoszenia
(ZUS ZZA – ubezpieczenie zdrowotne)

• Ponadto, w przypadku obowiązku rozliczania składek
za inne osoby, należy dokonać ich zgłoszenia
do odpowiednich ubezpieczeń w terminie 7 dni od daty
powstania tego obowiązku ZUS ZUA



Rejestracja firmy - rolnik

Rolnik rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej
może nadal podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników,
jeśli:
• podlegał temu ubezpieczeniu w pełnym zakresie z mocy

ustawy nieprzerwanie przez co najmniej 3 lata i nadal
prowadzi działalność rolniczą lub stale pracuje
w gospodarstwie rolnym, obejmującym obszar użytków
rolnych powyżej 1 ha przeliczeniowego, lub w dziale
specjalnym



Rejestracja firmy - rolnik

• złoży w KRUS oświadczenie o kontynuowaniu tego
ubezpieczenia w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia
wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej lub
rozpoczęcia współpracy przy prowadzeniu tej działalności

• nie jest pracownikiem i nie pozostaje w stosunku
służbowym

• nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty albo
do świadczeń z ubezpieczeń społecznych

• kwota należnego podatku dochodowego za poprzedni rok
podatkowy od przychodów z pozarolniczej działalności
gospodarczej (jeśli działalność ta była prowadzona)
nie przekracza ustalonej kwoty (obecnie 3 454 zł)



Rejestracja firmy - rolnik

• 31 maja  każdego roku mija termin na złożenie w Kasie 
zaświadczenia albo oświadczenia, że nie została 
przekroczona kwota podatku dochodowego, 

• Niezłożenie zaświadczenia albo oświadczenia lub 
niezachowanie terminu do złożenia tego zaświadczenia albo 
oświadczenia, jest równoznaczne z ustaniem ubezpieczenia 
z dniem, do którego rolnik lub domownik obowiązany był 
złożyć zaświadczenie albo oświadczenie w Kasie, chyba że 
ten rolnik lub domownik zaprzestał prowadzenia 
pozarolniczej działalności gospodarczej w sposób trwały lub 
okresowy przed upływem terminu na złożenie tego 
zaświadczenia albo oświadczenia.



Rejestracja firmy - rolnik

• Gdy przedsiębiorca staje się podatnikiem podatku VAT
to najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia
sprzedaży towarów lub świadczenia usług objętych VAT
w Urzędzie Skarbowym właściwym w sprawach VAT składa
formularz zgłoszeniowy VAT-R

• Naczelnik urzędu skarbowego rejestruje przedsiębiorcę jako
"podatnika VAT czynnego"

• Od 1 stycznia 2015 r. rejestracja przedsiębiorcy dla celów
VAT jest bezpłatna (obowiązek uzyskiwania potwierdzenia
zgłoszenia rejestracyjnego został zniesiony). Przedsiębiorca,
który wystąpi z wnioskiem o wydanie potwierdzenia
rejestracji, jest zobowiązany wnieść opłatę skarbową w
wysokości 170 zł



Rejestracja firmy - rolnik

• Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą rozliczają się z tego
tytułu z należnych podatków

• Ważne jest, aby rozliczeń takich dokonywać we właściwym urzędzie
skarbowym, gdyż nie zawsze jest on taki sam w zakresie podatku PIT,
CIT i VAT

• Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) jest rozliczany
w urzędzie skarbowym według miejsca zamieszkania podatnika

• W przydatku podmiotów rozliczających się z tytułu podatku
dochodowego od osób prawnych (CIT), urzędem skarbowym, w którym
należy rozliczać ten podatek jest urząd właściwy ze względu na siedzibę
firmy

• Podstawowym kryterium ustalania właściwości miejscowej urzędu
skarbowego w sprawie podatku od towarów i usług (VAT) jest miejsce
wykonywania czynności, które podlegają opodatkowaniu tym
podatkiem, a więc miejsce wykonywania działalności gospodarczej



Rejestracja firmy - rolnik

Ubezpieczenie w KRUS

Rolnik prowadzący dodatkowo pozarolniczą działalność
gospodarczą płaci:
• miesięczną składkę podstawową na ubezpieczenie

emerytalno-rentowe w podwójnym wymiarze
• składkę na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe

i macierzyńskie w pojedynczej wysokości, tak jak za
pozostałych ubezpieczonych, którzy działalności
gospodarczej nie prowadzą

Rolnik prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą
i gospodarstwo rolne (do 50 ha) – 690,00 zł - kwartał



Wysokość składek na ubezpieczenie społeczne rolników w II, III i IV kwartale 2019 r.

Status
ubezpieczonego
i wielkość
gospodarstwa
rolnego

Wysokość składki na ubezpieczenie w zł

emerytalno-rentowe wypadkowe, chorobowe,
macierzyńskie Składki

łącznie
od jednego
ubezpieczonego
kwartalniepodstawowa

składka
miesięczna

dodatkowa
składka
miesięczna

razem składka
miesięczna
(2+3)

kwartalnie składka
miesięczna kwartalnie

1 2 3 4 5 6 7 8

I. Rolnik prowadzący gospodarstwo rolne

do 50 ha 94,00 0,00 94,00 282,00 42,00 126,00 408,00

powyżej 50 ha
do 100 ha 94,00 113,00 207,00 621,00 42,00 126,00 747,00

powyżej 100 ha
do 150 ha 94,00 225,00 319,00 957,00 42,00 126,00 1 083,00

powyżej 150 ha do 300 
ha 94,00 338,00 432,00 1 296,00 42,00 126,00 1 422,00

powyżej 300 ha 94,00 451,00 545,00 1 635,00 42,00 126,00 1 761,00

Domownik (w każdej 
grupie obszarowej 
gospodarstwa rolnego)

94,00 0,00 94,00 282,00 42,00 126,00 408,00



II. Rolnik prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą i gospodarstwo rolne

do 50 ha 188,00 0,00 188,00 564,00 42,00 126,00 690,00

powyżej 50 ha
do 100 ha 188,00 113,00 301,00 903,00 42,00 126,00 1 029,00

powyżej 100 ha
do 150 ha 188,00 225,00 413,00 1 239,00 42,00 126,00 1 365,00

powyżej 150 ha
do 300 ha 188,00 338,00 526,00 1 578,00 42,00 126,00 1 704,00

powyżej 300 ha 188,00 451,00 639,00 1 917,00 42,00 126,00 2 043,00

Domownik prowadzący 
pozarolniczą działalność 
gospodarczą
(w każdej grupie 
obszarowej
gospodarstwa rolnego)

188,00 0,00 188,00 546,00 42,00 126,00 690,00



Ubezpieczenie w ZUS

Składki na ubezpieczenia społeczne i na ubezpieczenie
zdrowotne za dany miesiąc kalendarzowy należy naliczyć i
opłacić w następujących terminach:

• do 10 dnia następnego miesiąca kalendarzowego - osoby
płacące składki wyłącznie we własnym imieniu

• do 15 dnia następnego miesiąca kalendarzowego - pozostali
płatnicy składek



Ubezpieczenie w ZUS

• Składki na ubezpieczenie społeczne są odliczane od
podstawy opodatkowania w podatku dochodowym od osób
fizycznych

• Składki na ubezpieczenie zdrowotne podlegają odliczeniu
od kwoty tego podatku jednak tylko do wysokości 7,75%
podstawy wymiaru tej składki



Ubezpieczenie w ZUS – 2019 r.

• Ubezpieczenie społeczne – podstawa 2 859,00 zł
- ubezpieczenie emerytalne

• 19,52% - 558,08 zł

- ubezpieczenie rentowe
• 8% - 228,72 zł

- ubezpieczenie chorobowe
• 2,45% - 70,05 zł

- ubezpieczenie wypadkowe
• 1,67% - 47,75 zł

• Ubezpieczenie zdrowotne – podstawa 3 803,56 zł

904,60 zł + 70,05 zł + 342,32 zł = 1 316,97 zł



Ubezpieczenie w ZUS – prognoza 2020 r.

• Ubezpieczenie społeczne – podstawa 3 136,20 zł
- ubezpieczenie emerytalne

• 19,52% - 612,19 zł

- ubezpieczenie rentowe
• 8% - 250,90 zł

- ubezpieczenie chorobowe
• 2,45% - 76,84 zł

- ubezpieczenie wypadkowe
• 1,67% - 52,37 zł

• Ubezpieczenie zdrowotne – podstawa ?

992,30 zł + 76,84 zł + ok. 375,00 zł = ok. 1 444,14 zł
Wzrost składek o ok. 127 zł.



Ulgi w składkach ZUS



Ubezpieczenie w ZUS – ulga na start

• Brak obowiązkowych składek na ubezpieczenia społeczne
przez okres 6 miesięcy od dnia podjęcia działalności
gospodarczej.

• Ubezpieczenie zdrowotne – obowiązkowe
• Warunki:

– Pierwsza działalność albo po 60 m-cach przerwy
– niewykonywanie działalności na rzecz byłego pracodawcy (w roku

bieżącym lub poprzedzającym)



Ubezpieczenie w ZUS – składki 
preferencyjne

• Preferencyjna podstawa przez 24 m-ce od rozpoczęcia
działalności pozarolniczej (30% minimalnego
wynagrodzenia)

• Warunki:
– nieprowadzenie w okresie ostatnich 60 m-cy innej pozarolniczej

działalności
– niewykonywanie działalności na rzecz byłego pracodawcy (w roku

bieżącym lub poprzednim kalendarzowym)



ZUS – składki preferencyjne

• Ubezpieczenie społeczne – podstawa 675,00 zł
- ubezpieczenie emerytalne

• 19,52% - 131,76 zł

- ubezpieczenie rentowe
• 8% - 54,00 zł

- ubezpieczenie chorobowe
• 2,45% - 16,54 zł

- ubezpieczenie wypadkowe
• 1,67% - 11,27 zł

• Ubezpieczenie zdrowotne – podstawa 3 803,56 zł

213,57 zł + 342,32 zł = 555,89 zł



ZUS – składki preferencyjne
- prognoza 2020 r.    (2 600,00 zł)

• Ubezpieczenie społeczne – podstawa 780,00 zł
- ubezpieczenie emerytalne

• 19,52% - 152,26 zł

- ubezpieczenie rentowe
• 8% - 62,40 zł

- ubezpieczenie chorobowe
• 2,45% - 19,11 zł

- ubezpieczenie wypadkowe
• 1,67% - 13,03 zł

• Ubezpieczenie zdrowotne – podstawa ?

246,80 zł + ok. 375,00 zł = 621,80 zł



Ubezpieczenie w ZUS – „mały ZUS”

• Składki na ubezpieczenie uzależnione są od uzyskanego
przychodu.

• Przychód z tytułu działalności gospodarczej w poprzednim
roku kalendarzowym, jeśli prowadzono ją przez cały rok, nie
może przekroczyć trzydziestokrotności kwoty minimalnego
wynagrodzenia obowiązującego w grudniu poprzedniego
roku.

2 250 zł x 30 = 67 500 zł



Ubezpieczenie w ZUS – „mały ZUS”

• Prowadzenie firmy minimum przez 60 dni w roku
poprzedzającym i podleganie ubezpieczeniom społecznym.

• Nierozliczanie się z podatku dochodowego na karcie
podatkowej i niekorzystanie w danym roku ze zwolnienia
z VAT

• Niewykonywanie działalności na rzecz byłego pracodawcy
(w roku bieżącym lub poprzednim kalendarzowym)

• Podleganie ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu także z tytułu innej pozarolniczej działalności
(np. jako wspólnik spółki jawnej)



Ubezpieczenie w ZUS – „mały ZUS”

• Wybór jest dobrowolny.
Wysokość świadczeń emerytalno-rentowych uzyskiwanych w przyszłości
zależy od tego, w jakiej wysokości płacimy składki. Opłacanie mniejszej
składki oznacza, że zarówno świadczenia z ubezpieczenia chorobowego
jak i emerytura będą zależne od wysokości wpłaconych składek.

• Ulga dotyczy obniżenia składki przez 3 lata
w ciągu ostatnich 5 lat prowadzenia działalności.
Przez dwa lata więc będzie musiał opłacać składki na ubezpieczenie
społeczne w pełnej wysokości.



Ubezpieczenie w ZUS – „mały ZUS”

Roczny przychód z tytułu pozarolniczej działalności
gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym

--------------------------------------------------------------- x 30

Liczba dni kalendarzowych prowadzenia pozarolniczej działalności

x współczynnik (ogłoszony przez Prezesa ZUS w Monitorze Polskim) Na 2019 r.
wynosi 0,5083.



Ubezpieczenie w ZUS – „mały ZUS”



Projekt - Mały ZUS plus

• Składki ubezpieczeniowe liczone od dochodu
 przychód za 2019 > 120 tys. zł.

• Warunki:
 działalność w poprzednim roku przez co najmniej 60 dni.
 brak możliwości rozliczania się w formie karty podatkowej

i korzystania ze zwolnienia sprzedaży z podatku VAT
 obowiązuje przez 36 miesięcy w ciągu kolejnych 60 miesięcy
 niewykonywanie działalności na rzecz byłego pracodawcy



Ulga bez PIT dla młodych

• Wolne od podatku:
 Przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy,

pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz
umów zlecenia, otrzymane przez podatnika do
ukończenia 26. roku życia, do wysokości
nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł.

 Wyłączenie - umowy o dzieło oraz własna działalność
gospodarcza



Nowa skala podatkowa – 01.10.2019 r.

Podstawa obliczenia podatku
w złotych

Podatek wynosi

ponad do

85528 zł 17%
minus kwota 
zmniejszająca 

podatek85528 zł
14 539,76 zł

+ 32%
nadwyżki ponad 

85 528 zł



Nowa skala podatkowa
– za cały 2019 r.

Podstawa obliczenia podatku
w złotych

W całym roku 2019 podatek wynosi

ponad do

85 528 zł 17,75%
minus kwota 
zmniejszająca 

podatek85 528 zł
15 181,22 zł

+ 32%
nadwyżki ponad 

85 528 zł



Kwota zmniejszająca podatek

• 1 420 zł – dla podstawy obliczenia podatku
nieprzekraczającej kwoty 8000 zł;

• 1420 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według
wzoru:
871 zł 70 gr × (podstawa obliczenia podatku – 8000
zł) ÷ 5000 zł
– dla podstawy obliczenia podatku wyższej od
8000 zł i nieprzekraczającej kwoty 13 000 zł;



Kwota zmniejszająca podatek

• 548 zł 30 gr – dla podstawy obliczenia podatku
wyższej od 13 000 zł i nieprzekraczającej kwoty 85
528 zł;

• 548 zł 30 gr pomniejszone o kwotę obliczoną
według wzoru: 548 zł 30 gr × (podstawa obliczenia
podatku – 85 528 zł) ÷ 41 472 zł
– dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 85
528 zł i nieprzekraczającej kwoty 127 000 zł.



Pracownicze KUP

• 250 zł miesięcznie, a za rok podatkowy
łącznie nie więcej niż 3 000 zł

• 300 zł miesięcznie, a za rok podatkowy
łącznie nie więcej niż 3600 zł



Wynagrodzenie – umowa o pracę

1) Wynagrodzenie zasadnicze brutto – 2 250,00 zł

2) Składki na ubezpieczenie społeczne
o 219,60 zł - emerytalne

o 33,75 zł - rentowe

o 55,13 zł – chorobowe

3) Podstawa opodatkowania = 

2 250,00 – 308,48 zł – 250 zł = 1 691,52 zł = 1 692 zł

1 692 zł * 17% - 43,76 zł = 243,88 zł 

4) Ubezpieczenie zdrowotne:

9% * 1 941,52 zł = 174,74 zł

7,75% * 1 941,52 zł = 150,47 zł

5) Zaliczka na podatek

243,88 zł – 150,47 zł = 93,41 zł = 93 zł

6) Wynagrodzenie netto

2 250,00 zł – 308,48 zł – 174,74 zł – 93,00 zł = 1 673,78 zł



Wynagrodzenie – umowa o pracę

1) Wynagrodzenie zasadnicze brutto – 2 250,00 zł

2) Składki na ubezpieczenie społeczne – odprowadzane przez 
pracodawcę

o 219,60 zł - emerytalne

o 146,25 zł - rentowe

o 55,13 zł – FP

o 37,58 zł - wypadkowe

3) Wynagrodzenie – łączny koszt pracodawcy

2 250 zł + 458,56 zł = 2 708,56zł



Rolnik na umowie zlecenie
• Rolnik lub domownik, który podlegając ubezpieczeniu w pełnym 

zakresie z mocy ustawy, został objęty innym 
ubezpieczeniem społecznym z tytułu wykonywania umowy 
(zlecenia), lub powołania do rady nadzorczej, podlega nadal 
temu ubezpieczeniu w okresie wykonywania tej umowy, lub 
pełnienia funkcji w radzie nadzorczej, pomimo objęcia go z tego 
tytułu innym ubezpieczeniem społecznym, jeżeli przychód 
osiągany z tego tytułu w rozliczeniu miesięcznym nie przekracza 
kwoty równej minimalnego wynagrodzenia za pracę, 
ustalonego na podstawie odrębnych przepisów.

• Rolnik lub domownik, o którym mowa powyżej, może w każdym 
czasie odstąpić od ubezpieczenia, składając w Kasie 
oświadczenie o odstąpieniu od tego ubezpieczenia, nie 
wcześniej jednak niż od dnia, w którym to oświadczenie zostało 
złożone w Kasie.



Dziękuję za uwagę

Marta Knop-Kołodziej



Marta Knop-Kołodziej
tel. 506 392 844
marta.kolodziej@kpodr.pl



Dział Ekonomiki i Zarządzania Gospodarstwem Rolnym

www.ekon.kpodr.pl tel.: 52 386 72 32

www.notowania.kpodr.pl

https://www.notowania.kpodr.pl/page,
32.html#tresc_strony


