Uwaga!
Przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się z informacją zamieszczoną na str. 3 i 4.

WNIOSEK
o objęcie ubezpieczeniem emerytalno-rentowym
i finansowanie składki na to ubezpieczenie z dotacji budżetu państwa
w związku ze sprawowaniem osobistej opieki nad dzieckiem
Pana/Pani …………………………………………………………………syna/córki*……...………………..……..
(imię i nazwisko osoby sprawującej opiekę nad dzieckiem)

(imię ojca os. sprawującej opiekę)

data urodzenia: ………………………..………….… PESEL …………………………….… ………….....
adres zamieszkania: …………………...………………………………………………………………………...…
z tytułu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem ……………………………..........…….………….
(imię i nazwisko dziecka)

data urodzenia dziecka: …………..……………………..PESEL ………….…...…………………...….....….
w okresie od dnia …………………………....… do dnia………………………………..…………………….
Dane dotyczące rolnika:
imię i nazwisko: …………………………………………………… syn/córka*……...……………..………….
(imię ojca rolnika )

data urodzenia: …………………………………………. PESEL …….………………….........………..…...
adres zamieszkania: ………………………………………………………………………………...…….…..…
adres prowadzenia działalności rolniczej: …………………………………………………………….……..
Działalność rolnicza jest prowadzona w gospodarstwie rolnym o powierzchni …...............… ha fiz.,
z tego ……………….... ha przelicz./dziale specjalnym produkcji rolnej/gospodarstwo rolne
przeznaczone zostało do zalesienia *.
Dane dotyczące domownika stale pracującego w gospodarstwie rolnika**:
imię i nazwisko: ……………………………………………………………………………...…………
data urodzenia: ……………………………..… PESEL .….………………………………………….…..
adres zamieszkania: ………………………………………………………………………………….…….…...
data rozpoczęcia stałej pracy w gospodarstwie rolnika:……………………………………………...
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Oświadczenie
Pan/Pani ……………………………...……………………………………………………..………….………..
( imię i nazwisko osoby sprawującej opiekę nad dzieckiem)
1) sprawuje/ nie sprawuje* osobistą (-ej) opiekę (-i) nad ww. dzieckiem we wskazanym okresie,
2) jest rolnikiem/domownikiem/członkiem rodziny rolnika/członkiem rodziny domownika*

stopień pokrewieństwa z rolnikiem/domownikiem*……………………………………………....,
3) podlega/nie podlega* innemu ubezpieczeniu społecznemu,
4) posiada/nie posiada* ustalone (-ego) prawo (-a) do emerytury lub renty albo prawo (-a) do
świadczeń z ubezpieczeń społecznych,
5) prowadzi/nie prowadzi* pozarolniczą(-ej) działalność(-ci) gospodarczą(-ej) lub współpracuje/nie
współpracuje* przy prowadzeniu takiej działalności.
Drugi rodzic dziecka:
1) korzysta/nie korzysta* z prawa do finansowania składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe
w KRUS,
2) korzysta/nie korzysta* z prawa do finansowania składek na podstawie art. 16 ust. 8 ustawy
z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych.
Ja niżej podpisany/my niżej podpisani*:
1) oświadczam/oświadczamy*, że powyższe dane zostały podane zgodnie z prawdą
i świadomy/(-a) jestem/świadomi jesteśmy* odpowiedzialności z art. 233 § 1 Kodeksu
karnego.
2) oświadczam/oświadczamy*, że zostałem/(-am)/zostaliśmy* pouczony/(-a)/pouczeni*
o możliwości wyboru ubezpieczenia emerytalno-rentowego w związku ze
sprawowaniem osobistej opieki nad dzieckiem i finansowania składki na to
ubezpieczenie w ZUS lub KRUS.
3) zobowiązuję/zobowiązujemy* się do informowania KRUS o wszelkich zmianach
mających wpływ na finansowanie składek z dotacji budżetu państwa, w terminie 14 dni
od ich zaistnienia.

………………………………………
(miejscowość, rok, miesiąc, dzień)

….……………………………….
(miejscowość, rok, miesiąc, dzień)

…….…………………………………………………
(podpis rolnika, seria i nr dowodu osobistego lub paszportu)

……..………..…………………………………………………
(podpis osoby sprawującej opiekę, seria i nr dowodu osobistego lub paszportu)

* - niepotrzebne skreślić
** - wypełnić, gdy wniosek dotyczy domownika rolnika lub członka rodziny domownika
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INFORMACJE

1. Rolnikiem w rozumieniu ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników jest pełnoletnia osoba

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

fizyczna, zamieszkująca i prowadząca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osobiście i na własny
rachunek, działalność rolniczą w pozostającym w jej posiadaniu gospodarstwie rolnym, w tym
również w ramach grupy producentów rolnych, a także osoba, która przeznaczyła grunty
prowadzonego przez siebie gospodarstwa rolnego do zalesienia.
Domownikiem w rozumieniu ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników jest osoba bliska
rolnikowi, która: ukończyła 16 lat, pozostaje z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym lub
zamieszkuje na terenie jego gospodarstwa rolnego albo w bliskim sąsiedztwie, stale pracuje w tym
gospodarstwie rolnym i nie jest związana z rolnikiem stosunkiem pracy. Okoliczność ta powinna być
potwierdzona zgodnym oświadczeniem rolnika i tej osoby.
Za osobę sprawującą osobistą opiekę nad dzieckiem, o której mowa w przepisach ustawy uważa się
osobę sprawującą osobistą opiekę nad dzieckiem własnym lub małżonka, lub dzieckiem
przysposobionym.
Osobą podlegającą innemu ubezpieczeniu jest osoba podlegającą obowiązkowo ubezpieczeniom
emerytalnemu i rentowym na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych
(np. zatrudnioną na podstawie umowy o pracę czy umowy zlecenie) oraz objęta przepisami
o zaopatrzeniu emerytalnym.
Za rolnika lub domownika podlegającego ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu z mocy ustawy albo
na wniosek, w związku ze sprawowaniem osobistej opieki nad dzieckiem, trwającej przez okres
do 3 lat, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 5 roku życia, a w przypadku dziecka, które
z powodu stanu zdrowia potwierdzonego orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu
niepełnosprawności wymaga osobistej opieki tej osoby, przez okres do 6 lat, nie dłużej jednak niż do
ukończenia przez dziecko 18 roku życia, składka na to ubezpieczenie jest finansowana z dotacji
budżetu państwa do funduszu emerytalno-rentowego przeznaczonej na te składki.
Prawo do finansowania ww. składki z dotacji budżetu państwa w okresach i na zasadach ww. posiada
również osoba sprawująca osobistą opiekę nad dzieckiem, będąca rolnikiem albo domownikiem, który
nie podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników oraz osoba będąca członkiem rodziny rolnika lub
domownika, która nie spełnia warunków do podlegania temu ubezpieczeniu.
Składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za ww. osoby jest finansowana z dotacji budżetu
państwa do funduszu emerytalno-rentowego od dnia złożenia przez rolnika za te osoby wniosku wraz
z oświadczeniem o sprawowaniu przez te osoby osobistej opieki nad dzieckiem.
Za osobę sprawującą osobistą opiekę nad dzieckiem w rozumieniu przepisów ustawowych, składka na
ubezpieczenie emerytalno-rentowe jest finansowana z dotacji budżetu państwa w wymiarze 10%
emerytury podstawowej, obowiązującej w ostatnim miesiącu poprzedniego kwartału. Wysokość
emerytury podstawowej jest ogłaszana przez Prezesa ZUS w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej
Polskiej „Monitor Polski”. Do osób tych nie ma zastosowania przepis art. 17 ust. 4 ustawy
o ubezpieczeniu społecznym rolników, dotyczący opłacania dodatkowej składki miesięcznej na
ubezpieczenie emerytalno-rentowe.
Osoba podlegająca ubezpieczeniu społecznemu rolników w trybie art. 5a ustawy o ubezpieczeniu
społecznemu rolników ma prawo do finansowania składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe
z dotacji budżetu państwa, w okresie sprawowania opieki nad dzieckiem, pod warunkiem zaprzestania
prowadzenia albo zawieszenia wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej na podstawie
przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, albo współpracy przy
jej prowadzeniu.
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10. Warunkiem finansowania składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe z dotacji budżetu państwa

w okresie sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem jest nie podleganie innemu ubezpieczeniu
społecznemu, nie posiadanie ustalonego prawa do emerytury lub renty oraz ustalonego prawa do
świadczeń z ubezpieczeń społecznych.
11. Prawo do skorzystania z ww. uprawnień przysługuje jednemu z rodziców, pod warunkiem, że drugi
rodzic nie korzysta z tych samych uprawnień w KRUS, albo z prawa do finansowania składek na
podstawie art. 16 ust. 8 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych
( m.in. z tytułu przebywania na urlopie wychowawczym).
12. Rolnik, zgłaszający osobę sprawującą osobistą opiekę nad dzieckiem lub osoba ta zobowiązana jest,
nie czekając na wezwanie Kasy, w ciągu 14 dni, informować Kasę o okolicznościach, mających
wpływ na podleganie ubezpieczeniu i finansowanie składki na to ubezpieczenie i o zmianie tych
okoliczności (np. o podjęciu zatrudnienia czy innej aktywności zawodowej rodzącej obowiązek
podlegania innemu ubezpieczeniu społecznemu lub rozpoczęciu czy wznowieniu wykonywania
pozarolniczej działalności gospodarczej).
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