WNIOSEK O OBJĘCIE UBEZPIECZENIEM SPOŁECZNYM ROLNIKÓW
na podstawie art. 4 ust. 1- 4 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r.
o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników
Objaśnienia do formularza
1)
2)
3)
4)

Przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się z Informacjami o przepisach zamieszczonymi na drugiej stronie
Należy wypełnić WIELKIMI LITERAMI - czarnym lub niebieskim kolorem (nie ołówkiem)
Jeśli Wnioskodawcą jest domownik rolnika wówczas oprócz podpisu Wnioskodawcy w pkt 6 wniosku wymagany jest również podpis
rolnika w pkt 7 wniosku
UNO (Unikalny Numer Osoby - numer nadawany przez KRUS przy wprowadzaniu do ewidencji KRUS) należy podać w pkt 1.4
i w pkt 7.2 wniosku

1. Dane Wnioskodawcy
1.1 Imię

1.2 Nazwisko

1.3 PESEL

1.4 UNO

1.5 Adres zamieszkania Wnioskodawcy (miejscowość, ulica, nr domu, nr lokalu, kod pocztowy, poczta)

2. Dane dotyczące wniosku
Wnoszę o objęcie ubezpieczeniem społecznym rolników w następującym/ych okresie/ach __________________________
___________________________________________________________________________________________________________

z którego zostałem/am wyłączony/a decyzją z dnia _____________________________________________________________
(należy wskazać datę decyzji o ustaniu ubezpieczenia społecznego rolników)

w związku z objęciem obowiązkowymi ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi w ZUS z tytułu:
(właściwe zaznaczyć znakiem X)

1) pobierania świadczenia integracyjnego lub stypendium w okresie odbywania szkolenia,
stażu lub przygotowania zawodowego dorosłych
2) pobierania stypendium w okresie odbywania studiów podyplomowych
3) pełnienia czynnej służby wojskowej jako żołnierz niezawodowy
4) odbywania służby zastępczej

3. Oświadczenie Wnioskodawcy dotyczące okresów objętych wnioskiem
Oświadczam, że w okresie/ach objętym/ch wnioskiem:
(właściwe zaznaczyć znakiem X)

1) prowadziłem/am działalność rolniczą/stale pracowałem/am w gospodarstwie rolnym
o powierzchni powyżej 1 ha przeliczeniowego lub w dziale specjalnym produkcji rolnej

TAK

NIE

TAK

NIE

TAK

NIE

2) podlegałem/am obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu w ZUS z innych tytułów niż
wskazane w pkt 2 wniosku lub byłem/am objęty/a zaopatrzeniem emerytalnym
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
(*jeśli TAK – należy wskazać z jakiego tytułu i w jakim okresie)

3) posiadałem/am ustalone prawo do emerytury lub renty lub ustalone prawo do świadczeń
z ubezpieczeń społecznych
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
(*jeśli TAK – należy wskazać rodzaj świadczenia, datę decyzji oraz organ wypłacający świadczenie)
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4. Oświadczenie
Oświadczam/y, że powyższe dane zostały podane zgodnie z prawdą i świadomy/a jestem odpowiedzialności z art. 233
§ 1 w zw. z § 6 Kodeksu karnego, zgodnie z którym, kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu
sądowym lub innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę podlega
karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat.
Zobowiązuję/my się do poinformowania KRUS o wszelkich okolicznościach mających wpływ na ubezpieczenie w terminie
14 dni od dnia ich zaistnienia.

5. Dane kontaktowe Wnioskodawcy (dane nie są obowiązkowe, ale ułatwią kontakt w sprawie wniosku)
5.1 Nr telefonu

5.2 E-mail

6. Data i podpis Wnioskodawcy
-

(dd-mm-rrrr)

Rodzaj, seria i nr dokumentu
tożsamości

Czytelny podpis

7. Data i podpis Rolnika oraz dane identyfikacyjne

7.1 PESEL
-

7.2 UNO
(dd-mm-rrrr)

Rodzaj, seria i nr dokumentu
tożsamości

Czytelny podpis

INFORMACJE O PRZEPISACH
1. Zgodnie z art. 5c ust. 1-2 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników:
1) Rolnik lub domownik, który podlegając ubezpieczeniu w pełnym zakresie z mocy ustawy, został objęty
ubezpieczeniem społecznym w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznym z tytułu:
• pobierania świadczenia integracyjnego lub stypendium w okresie odbywania szkolenia, stażu lub
przygotowania zawodowego dorosłych, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 13 października
1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (dalej ustawa o sus), na które został skierowany przez
powiatowy urząd pracy,
• pobierania stypendium w okresie odbywania szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego dorosłych,
o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 9a ustawy o sus, na które został skierowany przez inne niż powiatowy urząd
pracy podmioty kierujące na szkolenie, staż lub przygotowanie zawodowe dorosłych,
• pobierania stypendium na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w okresie
odbywania studiów podyplomowych, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 9b ustawy o sus,
• pełnienia czynnej służby wojskowej jako żołnierz niezawodowy, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 11 ustawy
o sus,
• odbywania służby zastępczej, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 12 ustawy o sus
- podlega nadal temu ubezpieczeniu, pomimo objęcia go z tych tytułów innym ubezpieczeniem społecznym.
2) Rolnik lub domownik może jednak w każdym czasie odstąpić od ubezpieczenia w ww. sytuacjach, składając
w Kasie oświadczenie o odstąpieniu od tego ubezpieczenia, nie wcześniej jednak niż od dnia, w którym
to oświadczenie zostało złożone w Kasie.
2. Zgodnie z art. 4 ust. 1-4 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników:
1) Rolnik lub domownik, którym przed dniem 15 czerwca 2022 r. wydano decyzję o ustaniu ubezpieczenia
społecznego rolników w związku z objęciem ich ubezpieczeniami z tytułów wymienionych w art. 5c ust. 1 ustawy
o ubezpieczeniu społecznym, mogą złożyć w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wniosek
o objęcie ich ubezpieczeniem społecznym rolników w okresie, którego dotyczyła decyzja o ustaniu ubezpieczenia
społecznego rolników, o ile spełniali w okresie objętym wnioskiem warunki określone w art. 5c ust. 1 ustawy
o ubezpieczeniu społecznym rolników.
2) Wniosek ten może być złożony w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie powyższych przepisów,
tj. w terminie do 15 grudnia 2022 r.
3) Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego jest obowiązany wydać decyzję o objęciu rolnika lub
domownika ubezpieczeniem społecznym rolników, jeżeli spełniali w okresie objętym wnioskiem, warunki określone
w art. 5c ust. 1 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników.
4)

Składki na ubezpieczenie społeczne rolników za okres objęcia tym ubezpieczeniem na wniosek, o którym mowa
wyżej, rolnik opłaca w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji o objęciu tym ubezpieczeniem.
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