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Załącznik nr 8 do dokumentu: Formularz rekrutacji uczestników do projektu „Dotacje na start” 

  
 

OŚWIADCZENIE OSOBY ODCHODZĄCEJ Z ROLNICTWA 

 

 Ja niżej podpisana(y) ....................................................................................................................... …………………………. 

                                                                                                                      (Imię i nazwisko)  

PESEL ....................................................................................................................................................................................  

1. Oświadczam, iż jestem właścicielem/współwłaścicielem/dzierżawcą gospodarstwa rolnego/ osobą pracującą  

w gospodarstwie rolnym*  

      powierzchnia przeliczeniowa gospodarstwa wyrażona w hektarach: ............................................................................  

      ADRES GOSPODARSTWA:  

      miejscowość i nr ............................................................................................................................................................  

      gmina: ...........................................................................................................................................................................  

      województwo: ...............................................................................................................................................................  

2. Oświadczam, iż jestem osobą odchodzącą z rolnictwa / członkiem rodziny rolnika odchodzącym z rolnictwa* - 

podlegam ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu na podstawie Ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu 

społecznym rolników (Dz. U. z 2019 r. poz. 299, ze zm.) (KRUS) i zamierzam podjąć pozarolniczą działalność gospodarczą 

objętą obowiązkiem ubezpieczeniem społecznego na podstawie Ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie 

ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 300, ze zm.) (ZUS).  

W załączeniu Zaświadczenie z KRUS.  

Oświadczam, iż dane zawarte w Zaświadczeniu wydanym przez KRUS z dnia ………….………………. na dzień złożenia 

Formularza rekrutacyjnego są aktualne.  

3. Oświadczam, iż po otrzymaniu wsparcia w ramach projektu „Dotacje na start” zamierzam odejść z rolnictwa. Zobowiązuję 

się do zmiany systemu ubezpieczeń. Rejestrując działalność gospodarczą przejdę z systemu ubezpieczeń społecznych 

rolników (KRUS) na ogólny systemu ubezpieczeń (ZUS).  

Pouczona/y o odpowiedzialności karnej za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą, wynikającej z art. 233 §.1 Kodeksu karnego,  

tj. Dz. U. z 2016r., poz. 1137 z późn. zm. – „Kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym 

postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy 

do lat 8” potwierdzam, że powyższe dane są prawdziwe.  

 

 

...........................................................      ……………………………….……..….................  

Miejscowość, data                                      Czytelny podpis Kandydata/Kandydatki 


