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Imię i nazwisko .........................................................................................................................................

Data i miejsce urodzenia ............................................................................................................................
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Adres zamieszkania ...................................................................................................................................
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OŚWIADCZENIE O POSIADANIU STATUSU
ROLNIKA LUB DOMOWNIKA

W związku z udziałem w projekcie „Zdobądź nowy zawód, rozpocznij nowe 
życie” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego Priorytet VIII „Regionalne kadry gospodarki”, Działanie 8.1 
„Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałanie 8.1.2 „Wsparcie 
procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie” Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki oświadczam, że: 

1. Jestem: 

rolnikiem

domownikiem

ubezpieczonym w KRUS (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1990r. 
o ubezpieczeniu społecznym rolników), 

Wyjaśnienia: 
Zgodnie z Ustawą z dnia 20 grudnia 1990r. o ubezpieczeniu społecznym rolników 
(Dz. U. z 1991 r. Nr 7, poz. 24, z późn. zm.): 

 Rolnik - oznacza pełnoletnią osobę fizyczną, która zamieszkuje i prowadzi na 
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej osobiście i na własny rachunek, działalność 
rolniczą w pozostającym w jej posiadaniu gospodarstwie rolnym, w tym również w 
ramach grupy producentów rolnych, a także osobę, która przeznaczyła grunty 
prowadzonego przez siebie gospodarstwa rolnego do zalesienia. 

sbip.edu.pl


Projekt „Zdobądź nowy zawód, rozpocznij nowe życie” współfinansowany ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek – najlepsza inwestycja

Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w  Ostrow cu Św .                     
ul. Akademicka 12, 27-400 Ostrow iec Św .

tel. 41 260 40 41, tel./fax 41 263 21 10
w w w .w sbip.edu.pl

 Domownik – oznacza osobę bliską rolnikowi, która: 

· ukończyła 16 lat, 

· pozostaje z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym lub 
zamieszkuje na terenie jego gospodarstwa rolnego albo w bliskim sąsiedztwie, 

· stale pracuje w tym gospodarstwie rolnym i nie jest związana z rolnikiem 
stosunkiem pracy. 

2. Jestem zameldowany(a) w województwie świętokrzyskim w powiecie: 

ostrowieckim

opatowskim 

3.  Wykonuję działalność rolniczą i składam oświadczenie o zamiarze podjęcia 
zatrudnienia w obszarach niezwiązanych z działalnością rolniczą lub o zamiarze 
podjęcia pozarolniczej działalności gospodarczej. 

4.  Znane są mi przepisy o odpowiedzialności karnej za składanie oświadczeń   
niezgodnych z prawdą. 

…………………….……………………… …………………….………………………
Miejscowość i data           Czytelny podpis oświadczającego
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