
 

 

………................................. dnia …....................
………................................................................
.………...............................................................
..........................................................................

 
WNIOSEK 

o obj�cie ubezpieczeniem społecznym rolników 
 
................................................................................................................................................. 
 

.................................................................................................................................................. 
         (nazwisko i imi� wnioskodawcy)     (data urodzenia)  
 

.................................................................................................................................................. 
       (adres)       
 

Wniosek o obj�cie Pana(i) ............................................................................................................... 
 

zam. .......................................................................................................................................... 
 
1) ubezpieczeniem wypadkowym, chorobowym i macierzy�skim*) od dnia ........................... 
 

2) ubezpieczeniem emerytalno-rentowym*) od dnia .......................... 
 
O�wiadczam, �e: 
- prowadz�  gospodarstwo  rolne o powierzchni ..................... ha przeliczeniowych*) , 

- grunty prowadzonego gospodarstwa rolnego przeznaczone zostały do zalesienia, co potwierdza decyzja starosty powiatu 

z dnia .............................*), za�wiadczenie o wykonaniu zalesienia wydane przez nadle�niczego w dniu ……………..*), 

- pracuj� w gospodarstwie rolnym*), nale��cym do ....................................................................................... 
(nazwisko i imi�) 

......................................................................................................................................................... 
(adres) 

i jednocze�nie: 

- jestem*), nie jestem*) uprawniony(a) do emerytury lub renty, �wiadcze� z ubezpiecze� społecznych, renty rolniczej 
okresowej *), 

- mam*), nie mam*) orzeczon� niezdolno�� do samodzielnej egzystencji, 

- podlegam*), nie podlegam*) innemu ubezpieczeniu społecznemu, 

- prowadz�*), nie prowadz�*) pozarolnicz� działalno�� gospodarcz�, 

- prowadz�*), nie prowadz�*) inn� pozarolnicza działalno�� (np.: wolny zawód, artysta, twórca, tłumacz, dentysta, piel�gniarka, 

adwokat itd. ), poda� jak� ..................................................................................., od kiedy ............................................................. 

- praca w gospodarstwie rolnym*), uzyskiwany  ekwiwalent z  tytułu przeznaczenia gruntów stanowi�cych u�ytki rolne do 
zalesienia*) stanowi dla .................................................................................................... stałe �ródło utrzymania,  

(nazwisko i imi� osoby, której dotyczy wniosek) 

- jestem dla Pana(i) ...................................................................................................................... osob� blisk� i zamieszkuj� 

(nazwisko i imi� rolnika) 
         na terenie jego gospodarstwa rolnego*),  w  bliskim  s�siedztwie  gospodarstwa rolnego*),  

- pozostaj�*), nie pozostaj�*) z Panem(i�) ..........................................................................................  w stosunku pracy.  

(nazwisko i imi� rolnika) 
 
O�wiadczam, �e powy�sze dane zostały podane zgodnie  z prawd�  i  �wiadomy(a) jestem odpowiedzialno�ci  
z art. 233 § 1 Kodeksu karnego. 

 
 ........................................      ......................................... 
  (podpis rolnika)        (podpis domownika) 

 
Uwaga! 
Przed wypełnieniem wniosku nale�y zapozna� si� z informacj� zamieszczon� na str.2. 
*) niepotrzebne skre�li� 
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INFORMACJE 
 
 
I. Ubezpieczeniem społecznym rolników na wniosek w zakresie: 

1. Ubezpieczenia wypadkowego, chorobowego i macierzy�skiego: 
1) mo�e by� obj�ty: 

a) w pełnym zakresie: 
- rolnik prowadz�cy działalno�� rolnicz� na gruntach o obszarze do 1 ha przeliczeniowego u�ytków rolnych, 

pracuj�cy w gospodarstwie rolnym mał�onek lub domownik, który nie jest zwi�zany z rolnikiem stosunkiem 
pracy, je�eli praca w gospodarstwie rolnym stanowi stałe �ródło jego utrzymania, 

- rolnik, który przeznaczył grunty prowadzonego gospodarstwa rolnego do zalesienia na zasadach okre�lonych w 
odr�bnych przepisach, 

pod warunkiem, �e ww. osoby nie podlegaj� innemu ubezpieczeniu społecznemu i nie maj� ustalonego prawa do 
emerytury lub renty oraz do �wiadcze� z ubezpiecze� społecznych, 

 
b) w ograniczonym zakresie: 

- rolnik prowadz�cy działalno�� rolnicz�, jego mał�onek lub domownicy,  
- rolnik, który przeznaczył grunty prowadzonego gospodarstwa do zalesienia na zasadach okre�lonych w 

odr�bnych przepisach,  
w przypadku, gdy ww. osoby podlegaj� ubezpieczeniu społecznemu w ZUS na podstawie przepisów o systemie 
ubezpiecze� społecznych albo maj� ustalone prawo do emerytury lub renty b�d� do �wiadcze� z ubezpiecze� 
społecznych (zasiłku chorobowego lub �wiadczenia rehabilitacyjnego po ustaniu stosunku pracy).  

 
Ograniczony zakres ubezpieczenia zapewnia jedynie prawo do jednorazowego odszkodowania z tytułu orzeczonego, 
w pierwszej instancji - przez lekarza rzeczoznawc�, w drugiej instancji - przez komisj� lekarsk� KRUS, uszczerbku 
na zdrowiu spowodowanego wypadkiem przy pracy w gospodarstwie rolnym lub chorob� zawodow� albo �mierci� 
spowodowan� tym wypadkiem lub t� chorob�). 

 
2) nie mo�e by� obj�ty w �adnym zakresie - emeryt lub rencista, który ma orzeczon� niezdolno�� do samodzielnej 

egzystencji. 
 

2. Ubezpieczenia emerytalno-rentowego mo�e by� obj�ty: 
- rolnik, jego mał�onek i domownik, podlegaj�cy na wniosek ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i 

macierzy�skiemu w pełnym zakresie, je�eli zło�ono wniosek o obj�cie go ubezpieczeniem emerytalno-rentowym, 
- osoba, która podlegała ubezpieczeniu jako rolnik lub mał�onek rolnika i zaprzestała prowadzenia działalno�ci 

rolniczej, nie nabywaj�c prawa do emerytury lub renty inwalidzkiej z ubezpieczenia, je�eli podlegała ubezpieczeniu 
emerytalno-rentowemu przez okres co najmniej 50 kwartałów, 

- osoba pobieraj�ca rent� rolnicz� z tytułu niezdolno�ci do pracy jako rent� okresow�, 
 

pod warunkiem, �e ww. osoby nie podlegaj� innemu ubezpieczeniu społecznemu i nie maj� ustalonego prawa do 
emerytury lub renty oraz do �wiadcze� z ubezpiecze� społecznych.  

 
II. Ubezpieczenie na wniosek: 

1) powstaje z dniem okre�lonym przez osob� zainteresowan�, nie wcze�niej jednak ni� z dniem zło�enia wniosku, 
2) ustaje: 

- w przypadku osób regularnie opłacaj�cych nale�ne składki kwartalne – z ko�cem kwartału wskazanego w 
o�wiadczeniu ubezpieczonego, a je�eli w o�wiadczeniu brak takiego wskazania – z ko�cem kwartału, w którym 
ubezpieczony zło�y niniejsze o�wiadczenie, 

- w przypadku osób, które nie opłac� w terminie nale�nej składki – z ko�cem kwartału, za który składki zostały 
opłacone. 

 
Nieopłacenie składki w terminie jest traktowane jak odst�pienie od ubezpieczenia na wniosek, chyba �e przed upływem 
terminu płatno�ci składki rolnik zło�ył podanie o jego odroczenie albo udowodni, �e nieopłacenie składki w ustawowym 
terminie było wynikiem zaistnienia trudnych do przewidzenia i niezawinionych przez płatnika okoliczno�ci. 
 
 
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, �e dane dotycz�ce osób podanych we wniosku o obj�cie 
ubezpieczeniem społecznym rolników podlegaj� ochronie na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych 
osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z pó�niejszymi zmianami). 
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