WYPEŁNIĆ WIELKIMI LITERAMI
Uwaga!
* Przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się z informacjami, zamieszczonymi na str. 2
* Wniosek, który dotyczy osoby pobierającej rodzicielskie świadczenie uzupełniające i pracującej w gospodarstwie należącym do rolnika
musi zawierać podpis rolnika.

WNIOSEK
o objęcie ubezpieczeniem społecznym rolników
osoby pobierającej rodzicielskie świadczenie uzupełniające
Pani/Pana: imię i nazwisko: ………………………………………………………………………………………….…
data urodzenia: ……………………………………………………………………………………………………….…
PESEL: ……………………………………………………………….…………………………………………………
adres zamieszkania: ……………………………………………………………………………………..………………
(dane osoby pobierającej rodzicielskie świadczenie uzupełniające)

1. ubezpieczeniem emerytalno-rentowym na wniosek od dnia..................................................
Oświadczam,

że

posiadam

prawo

do

rodzicielskiego

świadczenia

uzupełniającego

przyznanego

od ………………………………………………………………………………………………………………….…….
decyzją z dnia …………………………………………………………………………………………….……………..
wydaną przez ………………………………………………………………………………………...………...………,

2. ubezpieczeniem wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim w zakresie ograniczonym
do świadczeń takich jak jednorazowe odszkodowanie z tytułu stałego lub długotrwałego
uszczerbku na zdrowiu lub śmierci wskutek wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej
choroby zawodowej od dnia .........................................................................................................................1)
Oświadczam, że:
1.

prowadzę działalność rolniczą w gospodarstwie rolnym o powierzchni................................ ha przeliczeniowych
lub dział specjalny produkcji rolnej, 2)

2.

grunty prowadzonego gospodarstwa rolnego przeznaczone zostały do zalesienia, co potwierdza decyzja starosty
powiatu z dnia ........................................................., zaświadczenie o wykonaniu zalesienia wydane przez
nadleśniczego w dniu ……………………………………………………………………………………...……..,2)

3.

pracuję w gospodarstwie rolnym lub w dziale specjalnym produkcji rolnej 3):
położonym w: .........................................................................................................................................................
należącym do: ...........................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................. .
(imię i nazwisko rolnika prowadzącego działalność rolniczą, PESEL)

Oświadczam, że powyższe dane zostały podane zgodnie z prawdą i świadomy/a jestem odpowiedzialności
z art. 233 § 1 Kodeksu karnego.

.................................... …............................................3) ......................................................
(miejscowość, dd-mm-rrrr)
1)

(podpis rolnika)

(podpis osoby pobierającej rodzicielskie
świadczenie uzupełniające)

wypełnić w przypadku dokonywania zgłoszenia do tego ubezpieczenia,
skreślić, gdy nie dotyczy,
3)
dotyczy sytuacji, gdy osoba pobierająca rodzicielskie świadczenie uzupełniające pracuje w gospodarstwie należącym do rolnika.
2)
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INFORMACJE
Osoba pobierająca rodzicielskie świadczenie uzupełniające może być objęta, po złożeniu
wniosku:
1. Ubezpieczeniem emerytalno-rentowym na wniosek w okresie pobierania rodzicielskiego
świadczenia uzupełniającego, do uzyskania 25-letniego okresu ubezpieczenia emerytalnorentowego.
2. Ubezpieczeniem wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim w zakresie ograniczonym
do świadczeń takich jak jednorazowe odszkodowanie z tytułu stałego lub długotrwałego
uszczerbku na zdrowiu lub śmierci wskutek wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej
choroby zawodowej, pod warunkiem jednak, że osoba posiadająca prawo
do rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego jednocześnie prowadzi działalność rolniczą
lub stale pracuje w gospodarstwie rolnym.
Ubezpieczenie na wniosek:
1. powstaje z dniem określonym przez osobę zainteresowaną, nie wcześniej jednak niż z dniem
złożenia wniosku Kasie,
2. ustaje:
a) w przypadku osób regularnie opłacających należne składki – od dnia wskazanego
w oświadczeniu ubezpieczonego, nie wcześniej jednak niż od dnia, w którym
to oświadczenie zostało złożone Kasie,
b) w przypadku osób, które nie opłacą w terminie należnej składki – od pierwszego dnia
okresu ubezpieczenia, za który składka nie została opłacona.
Nieopłacenie składki w terminie jest traktowane jak odstąpienie od ubezpieczenia
na wniosek, chyba że przed upływem terminu płatności składki rolnik złożył podanie
o jego odroczenie albo udowodni, że nieopłacenie składki w ustawowym terminie było
skutkiem siły wyższej.
Ponadto ubezpieczenie emerytalno-rentowe ustaje w przypadku uzyskania 25-letniego
okresu tego ubezpieczenia.
W przypadku, gdy wniosek o objęcie ubezpieczeniem emerytalno-rentowym
oraz ubezpieczeniem wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim dotyczy domownika,
pracującego w gospodarstwie rolnym, fakt wykonywania przez domownika pracy
w gospodarstwie rolnym rolnik i domownik potwierdzają zgodnymi oświadczeniami,
które należy złożyć wraz z niniejszym wnioskiem.
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że dane dotyczące osób podanych
w niniejszym wniosku podlegają ochronie na podstawie 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) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, z późn. zm.).
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