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KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOlECZNEGO

Szanowni Paristwo,

Obowiazuiace od 1 stycznia 2015r. znowelizowane przepisy w zakresie ubezpieczenia
spotecznego rolnik6w przewidujCl dla:

rolnik6w i domownik6w, kt6rzy zostali obj~ci ubezpieczeniami w ZUS z tytutu
wykonywania umowy zlecenia (w tym strazak6w aSP) moznwosc dalszego podlegania
ubezpieczeniu spotecznemu rolnik6w, pod warunkiem, ze:

I.

II.

~

przych6d osiaqany z tej umowy w rozliczeniu mieslecznyrn nie przekracza kwoty
r6wnej potowie minimalnego wynagrodzenia za prace,

~

w dniu rozpoczecia wykonywania ww. umowy podlegali ubezpieczeniu spotecznemu
rolnik6w w petnym zakresie z mocy ustawy (dztatalnos« rolnicza prowadzona w
gospodarstwie powyze] 1 ha przeliczeniowego lub dzlal specjalny produkcji rolnej).

rolnik6w i domownik6w, kt6rzy, przed 1 stycznia 2015r. zostaJi wylclczeni z tego
ubezpieczenla w zwlazku z objeciem powszechnym ubezpieczeniem spotecznym w ZUS
z tytutu wykonywanej umowy zlecenia pod warunkiem, ze:

ww.

~

ztoiCl w Kasie wniosek 0 cblecie ubezpieczeniem w okresach wykonywania
umowy do dnia 30 czerwca 2015r.,

~

wartosc przychodu osiClganego z tej umowy w rozliczeniu mleslecznym za lata
minione nie przekracza kwoty r6wnej potowie minimalnego wynagrodzenia za prace
obowiqzuiacego w danym okresie.

Watnel
~

Fakt podiecla ww. aktywnoscl nalezy zgtosic Kasie, gdyz moze to rniec wptyw na
prawo do 5wiadczen z ubezpieczenia zdrowotnego osoby zainteresowanej, jak
i cztonk6w jej rodziny zgtoszonych przez niCl do tego ubezpieczenia. Niezgtoszenie
tego faktu na btezaco moze skutkowae ustaniem tego ubezpieczenia z okresem
wstecznym oraz poniesieniem koszt6w leczenia.

~

Rolnik lub domownik, 0 kt6rym mowa wyze], moze w kazdym czasie odstapic od
ubezpieczenia spotecznego rolnik6w, skladaiac w Kasie oswladczenle w tej sprawie.
Ubezpieczenie to ustaje jednak nie wczesnte] niz od dnia, w kt6rym oswladczenle
o odstaplenlu od ubezpieczenia zostato zlozone w Kasie.

Dodatkowo Kasa zawraca uwag~, ze rolnik i domownik podlegajClcy ubezpieczeniu
spotecznemu rolnik6w przy jednoczesnym podleganiu ubezpieczeniu spotecznemu
w ZUS z tytutu wykonywanej umowy zlecenia, nie ma mozliwosci skorzystania z prawa do
finansowania ze srodkow budzetu paristwa sktadki na ubezpieczenie emerytalno - rentowe
w zwiClZku ze sprawowaniem osobistej opieki nad dzieckiem.

Szczeg610wych informacji w tym zakresie, udzielajCJ, jednostki KRUS wlasciwe dla miejsca
po/otenia gospodarstwa rolnego. Baza teleadresowa jednostek dostftpna na stronie
internetowej KRUS pod adresem: www.krus.gov.pl.
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w kt6rym Z tego ubezpieczenia zosralemt-am) wylaczony/a decyzja z dnia
,
znak:
w zwiazku z objeciem ubezpieczeniem spolecznym
W ZUS z tytulu wykonywania umowy zlecenia", umowy agencyjnej*, umowy 0 swiadczenie
uslug, do kt6rej stosuje sie przepisy dotyczace zlecenia*
Oswiadczam, ie w okresie, za ktOry wnioskuje 0 objecle ubezpieczeniem spolecznym rolnik6w:

1) przych6d osiagany z tytulu wykonywanej umowy/um6w* w rozliczeniu miesiecznym
przekroczyl/ nie przekroczyl* kwoty r6wnej polowie minimalnego wynagrodzenia
za prace,
2) prowadzilem(-am)/ rue prowadzilem(-am)
dzialalnosct-ci) rolnicz~(ej)/ stale
pracowalem(-am)/ nie pracowalem(-am)* w gospodarstwie rolnym 0 powierzchni
............ha przeliczeniowych i/lub dziale specjalnym produkcji rolnej",
3) podlegalem(-am)/ nie podlegalem(-am)* innemu ubezpieczeniu spolecznemu, miatem
(-am)/ nie mialem(-arn)" ustalone prawo do emerytury lub renty, swiadczen z
ubezpieczen spolecznych,
Do wniosku zalqczam

**

Ja nize] podpisany/my nizej podpisani*:
1) oswiadczam/oswiadczamy", ze powyzsze dane zostaly podane zgodnie z prawda i swiadorny/t-a)
jestem/swiadomijestesmy" odpowiedzialnosci z art. 233 § 1 Kodeksu kamego.
2) zobowiazuje sie/zobowiazujemy si~· do informowania KRUS 0 wszelkich zmianach majacych wpJyw na
podleganie ubezpieczeniu spolecznemu rolnik6w w terminie 14 dni od ich zaistnienia.

(micjscowosc, rok, miesiac, dzien)

(podpis wnioskodawey, seria i nr dowodu osobistego tubpaszportu)

.....................................................................
(miejscowose, rok, miesiac, dzien)

* - niepotrzebne skreslic

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

•• - wpisac w przypadku zalaczenia dodatkowych dokumentow
••• - wypehiic gdywniosek sklada osoba niezobowlazana do oplacania skladek

INFORMACJE

I. Rolnik lub domownik, kt6ry podlegajac ubezpieezeniu spoleeznemu rolnik6w w pelnym
zakresie z moey ustawy zostaJ objety ubezpieezeniem z tytulu wykonywania umowy
ageneyjnej, umowy zleeenia lub innej umowy 0 swiadczenie uslug, do kt6rej stosuje sie
przepisy dotyczace zleeenia, podlega nadal ubezpieczeniu spoJeeznemu rolnik6w pomimo
objecia go innym ubezpieczeniem, jezeli przyeh6d osiagany z tego tytulu w rozliczeniu
miesiecznym nie przekraeza kwoty r6wnej polowie minimalnego wynagrodzenia za prace,
ustalonego na podstawie odrebnych przepis6w.
Informaeja na temat wysokosci kwot minimalnego wynagrodzenia, w tym za lata
poprzednie (do konca 2002r. kwot najnizszego wynagrodzenia) dostepna jest na stronie
intemetowej
Ministerstwa
Praey
i
Polityki
Spolecznej
pod
adresem:
http://www.mpips.gov.pl/prawo-praey/wynagrodzenia/.
2. Rolniey i domowniey, kt6rym przed dniem 01 stycznia 2015r. wydano decyzje 0 ustaniu
ubezpieczenia spolecznego rolnik6w w zwiazku z objeciem ieh ubezpieezeniami na
podstawie przepis6w 0 systemie ubezpieczen spoJeeznyeh, moga zlozyc w Kasie Rolniezego
Ubezpieczenia Spolecznego wniosek 0 objecie ieh tym ubezpieczeniem w okresie, ktorego
dotyezy deeyzja, 0 He speJniali w okresie objetym wnioskiem warunki okreslone w pkt I.
3. Wniosek, 0 ktorym mowa w pkt 2, moze bye zlozony w terminie 6 miesiecy od dnia wejscia
w zycie ustawy z dnia 23 pazdziernika 2014r. 0 zmianie ustawy 0 systemie ubezpieczen
spolecznych oraz niekt6ryeh innych ustaw.

4. Dla skJadek na ubezpieezenie spoJeezne rolnik6w za okresy przywr6eenia do ubezpieczenia
spolecznego rolnikow obowiazuje ustawowy termin ich platnosci.
Od nieoplaeonej w terminie naleznosci pobiera silt odsetki za zwloke poczawszy od dnia
nastepnego po upJywie terminu platnosci, w wysokosci i na zasadach okreslonych
przepisami ustawy Ordynaeja podatkowa. Nieoplacona w terminie naleznosc moze bye
sciagnieta przyrnusowo, w mysl obowiazujacych przepis6w 0 postepowaniu egzekueyjnym
w administraeji, wraz z kosztami.
5. Za osoby podlegajace innemu ubezpieczeniu spolecznemu uznaje silt osoby, kt6re podlegaja
obowiazkowym ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym na podstawie przepisow ustawy
o systemie ubezpieczen spolecznych lub objete przepisami 0 zaopatrzeniu emerytalnym.
Do kregu takieh osob zalieza sie m.in. osoby wykonujace prace na podstawie umowy 0
prace, osoby pobierajace zasilek dla bezrobotnyeh ezy tez prowadzace pozarolnicza
dzialalnosc, w tym pozarolnicza dzialalnosc gospodarcza,

