pieczęć wpływu do KRUS

KWESTIONARIUSZ
dotyczący okresów podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników
oraz okresów podlegających zaliczeniu do tego ubezpieczenia
Instrukcja wypełniania:
1. Dołącz ten formularz do wniosku o:
– emeryturę rolniczą
– rentę rolniczą z tytułu niezdolności do pracy,
– rentę rodzinną - jeżeli osoba zmarła, po której ma być przyznana renta, nie miała ustalonego prawa do świadczenia.
2. Wypełnij WIELKIMI LITERAMI
3. Wypełnij kolorem czarnym lub niebieskim (nie ołówkiem)

DANE WNIOSKODAWCY
Nazwisko
Imiona

PESEL

Rodzaj, seria i numer dokumentu
potwierdzającego tożsamość
Podaj, jeśli nie masz numeru PESEL

OKRESY PRACY I PODLEGANIA UBEZPIECZENIU SPOŁECZNEMU
Podaj kolejno wszystkie swoje okresy pracy w gospodarstwie rolnym i zatrudnienia poza rolnictwem* m.in.:
1. Okresy podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników.
2. Okresy pracy w gospodarstwie rolnym po 16 roku życia (osoby legitymujące się okresami pracy w gospodarstwie
ggrolnym do dnia 31.12.1982 r. powinny podać w czyim gospodarstwie wykonywały tę pracę i dołączyć dokumenty
potwierdzające fakt wykonywania takiej pracy).
3. Okresy prowadzenia gospodarstwa rolnego (okresy użytkowania gospodarstwa rolnego bez tytułu własności,
ggpowinny być potwierdzone zaświadczeniem z urzędu gminy lub zeznaniami świadków).
4. Okresy podlegania innym niż rolnicze ubezpieczenie społeczne (np. z tytułu zatrudnienia, umowy zlecenie,
prowadzenia pozarolniczej działalności).
5. Okresy ubezpieczenia przebyte w państwach Unii Europejskiej/Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu lub
w państwach, z którymi łączy Polskę umowa dwustronna o zabezpieczeniu społecznym.
6. Okresy odbywania zasadniczej służby wojskowej.
7. Okresy pobierania zasiłku dla bezrobotnych.
8. Okresy niewykonywania pracy z powodu opieki nad dzieckiem:
a) w wieku do 4 lat - w granicach do 3 lat na każde dziecko oraz łącznie – bez względu na liczbę dzieci – do 6 lat,
b) na które ze wględu na jego stan fizyczny, psychiczny lub psychofizyczny przysługuje zasiłek pielęgnacyjny
– dodatkowo w granicach do 3 lat na każde dziecko.
*Osoby urodzone po dniu 31 grudnia 1948 r., które ubiegają się o emeryturę rolniczą, nie muszą składać dokumentów
potwierdzających zatrudnienie poza rolnictwem.
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OKRESY PRACY I PODLEGANIA UBEZPIECZENIU SPOŁECZNEMU
W okresie
od
(dd/mm/rrrr)

do
(dd/mm/rrrr)

Podaj kolejno wszystkie przebyte okresy pracy
i podlegania ubezpieczeniu społecznemu

Wymień dołączone dowody

Uwaga! Jeżeli zabraknie Ci miejsca do wpisania wszystkich przebytych okresów, użyj dodatkowo formularza
KRUS SR-21A/10/2021

Załączniki
Załączam

dokumentów
liczba załączników

Jestem świadomy(a) odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

data:dd/mm/rrrr

własnoręczny czytelny podpis osoby zainteresowanej lub
pełnomocnika

Informacje, o których mowa w art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), są dostępne w Centrali lub jednostkach organizacyjnych KRUS lub na
stronie internetowej KRUS pod adresem: https://www.krus.gov.pl/bip/przetwarzanie-danych-osobowych-rodo/.
KRUS SR-21/10/2021

Strona 2 z 2

