
Termin opłaty składki za 3. kwartał 2016 r.:  1 sierpnia 2016 r.  
 

wpłata ubezpieczenie społeczne:           71 1010 1140 0209 8118 9960 0000   
                   na przelewie dopisać:                     ubezpieczenie społeczne 

Wysokość składek kwartalnych                            
na ubezpieczenie społeczne rolników                            

w III kwartale 2016 r. 

 

ubezpieczenie 
emerytalno-

rentowe                       
[ zł ]   

ubezpieczenie 
wypadkowe, 
chorobowe, 

macierzyńskie             
[ zł ] 

kwartalna składka  
łączna                                    

od jednego 
ubezpieczonego 

[ zł ] 

I. Rolnik prowadzący gospodarstwo rolne 

do 50 hap 264 126 390 

powyżej   50 hap do 100 hap 582 126 708 

powyżej 100 hap do 150 hap 900 126 1 026 

powyżej 150 hap do 300 hap 1 218 126 1 344 

powyżej 300 hap 1 536 126 1 662 

Domownik                                  
(w każdej grupie obszarowej gosp.) 

264 126 390 

II. Rolnik prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą i gosp. rolne 

do 50 hap 528 126 654 

powyżej   50 hap do 100 hap 846 126 972 

powyżej 100 hap do 150 hap 1 164 126 1 290 

powyżej 150 hap do 300 ha 1 482 126 1 608 

powyżej 300 hap  1 800 126 1 926 

Domownik               
prowadzący pozarolniczą 
działalność gospodarczą 
(w każdej grupie obszarowej) 

528 
 

126 654 



Wysokość składek kwartalnych na                         
ubezpieczenie zdrowotne rolników w 2016 r. 

 

 

za każdego podlegającego ubezpieczeniu rolnika i do-
mownika w gospodarstwie rolnym o pow. 6 i więcej hap  
 

   wpłata konto:           60 1010 1140 0209 8113 9251 0000   

   na przelewie dopisać:       ubezpieczenie zdrowotne 

3 zł                          
 

kwartalnie              
za każdy 
pełny hap 

za każdego podlegającego ubezpieczeniu domownika                      
w gospodarstwie rolnym stanowiącym samoistny dział 
specjalny produkcji rolnej             
                                                                                        

  wpłata konto:          60 1010 1140 0209 8113 9251 0000   
   na przelewie dopisać:      ubezpieczenie zdrowotne     

    

 

387 zł  
                                                     

kwartalnie 
za każdego 

ubezpie- 
czonego 

Termin opłaty składki za 3. kwartał 2016 r. :         1 sierpnia 2016 r.  

uwaga:  składki za ubezpieczonych w gospodarstwach do 6 hap opłaca KRUS 

 

Wysokość składek miesięcznych                              
na ubezpieczenie zdrowotne prowadzących  
w 2016 r. działy specjalne produkcji rolnej  

opłacana indywidualnie składka wynosi 9% zadeklarowanej pod-
stawy wymiaru składki: 
 

Minimalna składka  wynosi 167 zł miesięcznie obliczonej jako 9% 

kwoty minimalnego wynagrodzenia = 1850 zł 
       

 wpłata konto:             67 1010 1140 0155 9618 9960 0000   

 na przelewie dopisać:         ubezpieczenie zdrowotne        

 

 


