UE-1
ZMIANA OĝWIADCZENIA

OĝWIADCZENIE

OSOBY SPRAWUJĄCEJ OSOBISTĄ OPIEKĉ NAD DZIECKIEM
O ZAMIARZE PODLEGANIA UBEZPIECZENIOM EMERYTALNEMU I RENTOWYM ORAZ
WNIOSEK O ZGàOSZENIE CZàONKÓW RODZINY DO UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO

Instrukcja wypeániania
W przypadku zmiany oĞwiadczenia wypeánij swoje dane i pola, które zmieniasz.
JeĞli zmieniasz dane identyÞkacyjne podaj równieĪ poprzednie dane.
OĞwiadczenie záóĪ osobiĞcie w naszej placówce lub listownie.
1. Wypeánij WIELKIMI LITERAMI
2. Pola wyboru zaznacz znakiem X
3. Wypeánij kolorem czarnym lub niebieskim (nie oáówkiem)
4. We wniosku podaj adres zamieszkania
5. Wypeánij obowiązkowo pola oznaczone gwiazdką *
6. Zanim wypeánisz oĞwiadczenie, zapoznaj siĊ z doáączoną do niego Informacją
Dane wnioskodawcy
PESEL*
Rodzaj, seria i numer dokumentu
potwierdzającego toĪsamoĞü
JeĞli nie masz numeru PESEL, podaj seriĊ i numer innego dokumentu

ImiĊ*
Nazwisko*
Data urodzenia*
dd

/

mm

/

rrrr

Ulica*
Numer domu*

Numer lokalu

Kod pocztowy*

MiejscowoĞü*

Oddziaá Wojewódzki Narodowego Funduszu
Zdrowia (nazwa lub kod)*

Poprzednie dane wnioskodawcy
Podaj tylko wtedy gdy zmieniasz swoje dane identyÞkacyjne

PESEL
Rodzaj, seria i numer dokumentu
potwierdzającego toĪsamoĞü
JeĞli nie masz numeru PESEL, podaj seriĊ i numer innego dokumentu

ImiĊ
Nazwisko
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Dane dziecka
ImiĊ*
Nazwisko*
Data urodzenia*
dd

/

mm

/

rrrr

Informacje
Informacja o ostatnim okresie ubezpieczenia*
Podaj okres od–do

Ubezpieczenie z tytuáu*
Podaj tytuá ubezpieczenia

DzieĔ rozpoczĊcia sprawowania osobistej
opieki nad dzieckiem*
dd

/

mm

/

rrrr

dd

/

mm

/

rrrr

DzieĔ zakoĔczenia sprawowania osobistej
opieki nad dzieckiem*

Drugi rodzic jest zgáoszony do ubezpieczeĔ jako osoba, która przebywa na urlopie wychowawczym/ pobierająca zasiáek macierzyĔski/
zasiáek w wysokoĞci zasiáku macierzyĔskiego*
TAK

NIE

Drugi rodzic jest zgáoszony do ubezpieczeĔ jako osoba, która sprawuje osobistą opiekĊ nad dzieckiem*
TAK

NIE

WnoszĊ o zgáoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego czáonka rodziny:
PESEL*
Rodzaj, seria i numer dokumentu
potwierdzającego toĪsamoĞü
JeĞli czáonek rodziny nie ma numeru PESEL, podaj seriĊ i numer innego dokumentu

ImiĊ*
Nazwisko*
Data urodzenia*
dd

/

mm

/

rrrr

PoniĪsze pola wypeánij, jeĞli adres zamieszkania czáonka rodziny jest inny niĪ Twój adres
Ulica
Numer domu

Numer lokalu

Kod pocztowy

MiejscowoĞü
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StopieĔ pokrewieĔstwa/ powinowactwa*
Dziecko ma ustalony znaczny
stopieĔ niepeánosprawnoĞci

TAK

NIE

Czáonek rodziny pozostaje ze mną
we wspólnym gospodarstwie domowym

TAK

NIE

Data, w której czáonek rodziny uzyskaá
uprawnienia do ubezpieczenia zdrowotnego*
dd

Dziecko ksztaáci siĊ
(wypeánij, jeĞli zgáaszasz dziecko w wieku 18–26 lat)

/

mm

/

TAK

rrrr

NIE

JeĞli zgáaszasz wnuka, zaznacz poniĪsze pola:
Którykolwiek z rodziców podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu obowiązkowo lub dobrowolnie
TAK

NIE

Którykolwiek z rodziców jest osobą uprawnioną do ĞwiadczeĔ opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji systemów
zabezpieczenia spoáecznego w zakresie udzielania rzeczowych ĞwiadczeĔ zdrowotnych, z tytuáu wykonywania pracy lub pracy
na wáasny rachunek
TAK

NIE

Zaáączniki
Zaáączam oryginaá:

skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka*
orzeczenia o niepeánosprawnoĞci lub stopniu niepeánosprawnoĞci

OĞwiadczenie
O wszelkich zmianach w stosunku do danych zawartych w tym oĞwiadczeniu zobowiązujĊ siĊ powiadomiü Zakáad
UbezpieczeĔ Spoáecznych w terminie 7 dni od dnia zaistnienia tych zmian (art. 36 ust. 16 ustawy o systemie ubezpieczeĔ
spoáecznych).

Data
dd

/

mm

/

rrrr

Czytelny podpis

Informacje, o których mowa w art. 13 ust. 1 i 2 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 przepáywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), są dostĊpne w centrali lub terenowych jednostkach organizacyjnych ZUS oraz na stronie
internetowej ZUS pod adresem: http://bip.zus.pl/rodo/rodo-klauzule-informacyjne
Skáad: Poligrafia ZUS/W-wa; zam. nr 2984/18
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INFORMACJA
Do oĞwiadczenia osoby sprawującej osobistą opiekĊ
nad dzieckiem o zamiarze podlegania ubezpieczeniom
emerytalnemu i rentowym oraz wniosku o zgáoszenie czáonków
rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego

1. JeĞli chcesz byü objĊty ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi z tytuáu sprawowania osobistej opieki nad
dzieckiem, oprócz OĞwiadczenia o zamiarze podlegania ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym oraz
wniosku o zgáoszenie czáonków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego przekaĪ Zakáadowi UbezpieczeĔ
Spoáecznych (ZUS):
q skrócony odpis aktu urodzenia dziecka,
q orzeczenie o niepeánosprawnoĞci lub stopniu niepeánosprawnoĞci, jeĞli dziecko posiada takie orzeczenie.
2. PamiĊtaj, abyĞ o kaĪdej zmianie w stosunku do danych wykazanych w OĞwiadczeniu zawiadomiá ZUS
w terminie 7 dni.
3. Na podstawie przekazanego OĞwiadczenia ZUS zgáosi CiĊ do ubezpieczeĔ emerytalnego i rentowych oraz
ubezpieczenia zdrowotnego i bĊdzie sporządzaá za Ciebie dokumenty rozliczeniowe.
4. Zostaniesz objĊty ubezpieczeniami od daty wskazanej w OĞwiadczeniu, nie wczeĞniej jednak niĪ od daty
záoĪenia tego OĞwiadczenia.
5. Warunkiem objĊcia ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi jest to, Īe:
a) nie jesteĞ objĊty tymi ubezpieczeniami z innego tytuáu oraz nie masz ustalonego prawa do emerytury lub renty,
b) byáeĞ objĊty co najmniej przez 6 miesiĊcy przed dniem záoĪenia OĞwiadczenia obowiązkowo lub dobrowolnie
ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi z tytuáu:
q prowadzenia pozarolniczej dziaáalnoĞci gospodarczej,
q prowadzenia innej pozarolniczej dziaáalnoĞci,
q wykonywania umowy zlecenia, umowy agencyjnej albo innej umowy o Ğwiadczenie usáug,
q wspóápracy z osobami, które prowadzą dziaáalnoĞü lub wykonują umowĊ zlecenia, a od 30 kwietnia
2018 r. takĪe z osobami korzystającymi z „ulgi na start”,
q bycia osobą duchowną,
c) páatnik opáacaá skáadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za minimum 6 miesiĊcy podlegania tym
ubezpieczeniom i nie posiada zadáuĪenia w opáacaniu skáadek na dzieĔ wskazany w oĞwiadczeniu jako
dzieĔ rozpoczĊcia sprawowania opieki – dotyczy osób prowadzących pozarolniczą dziaáalnoĞü, osób
wspóápracujących oraz duchownych bĊdących páatnikami skáadek,
WAĩNE! Warunkiem jest teĪ, Īe páatnik opáaciá naleĪne skáadki za ostatni(e) miesiąc(e) rozliczeniowy(e)
6-miesiĊcznego okresu (w przypadku, gdy termin jej (ich) opáacenia przypada po dniu objĊcia
ubezpieczeniami z tytuáu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem). JeĪeli páatnik nie opáaciá skáadek
za ten miesiąc (miesiące), wyáączymy CiĊ z ubezpieczeĔ emerytalnego, rentowych i zdrowotnego
i obejmiemy wyáącznie ubezpieczeniem emerytalnym,
d) záoĪyáeĞ oĞwiadczenia o zamiarze podlegania ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym w terminie
7 dni od ustania poprzedniego tytuáu,
e) drugi rodzic nie jest objĊty ubezpieczeniami spoáecznymi z tytuáu:
q przebywania na urlopie wychowawczym,
q pobierania zasiáku macierzyĔskiego albo zasiáku w wysokoĞci zasiáku macierzyĔskiego,
q sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem,
WAĩNE! Zasada ta nie ma zastosowania w przypadku osób samotnie wychowujących dziecko,
np. rozwiedzionych maáĪonków,
f) opiekĊ nad dzieckiem sprawujesz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
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6. JeĪeli zostaniesz objĊty ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi obowiązkowe jest dla Ciebie takĪe
ubezpieczenie zdrowotne. MoĪesz teĪ zgáosiü do tego ubezpieczenia czáonków swojej rodziny.
WAĩNE! Nie zostaniesz objĊty ubezpieczeniem zdrowotnym z tytuáu sprawowania osobistej opieki nad
dzieckiem jeĪeli masz inny tytuá do tego ubezpieczenia.
7. Osobistą opiekĊ nad dzieckiem moĪesz sprawowaü przez okres do 3 lat, nie dáuĪej jednak niĪ do zakoĔczenia
roku kalendarzowego, w którym dziecko koĔczy 6 rok Īycia, a w przypadku dziecka, które posiada orzeczenie
o niepeánosprawnoĞci lub stopniu niepeánosprawnoĞci – przez okres do 6 lat, nie dáuĪej jednak niĪ do
ukoĔczenia przez dziecko 18 roku Īycia. Prawo do objĊcia ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi
przez 3 bądĨ 6 lat przysáuguje odrĊbnie na kaĪde dziecko.
8. Prawo do objĊcia ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi z tytuáu sprawowania osobistej opieki nad
dzieckiem moĪesz wykorzystaü w piĊciu czĊĞciach, przy czym warunki niezbĊdne do objĊcia ubezpieczeniami
emerytalnym i rentowymi musisz speániaü tylko, gdy záoĪysz pierwsze OĞwiadczenie.
Szczegóáowe zasady podlegania ubezpieczeniom osób sprawujących osobistą opiekĊ nad dzieckiem dostĊpne
są na stronie internetowej ZUS www.zus.pl. Informacje moĪna teĪ uzyskaü w kaĪdej placówce ZUS i pod
numerem infolinii: (22) 560 16 00 z telefonów stacjonarnych i komórkowych.

Podstawa prawna:
q Ustawa z dnia 13 paĨdziernika 1998 r. o systemie ubezpieczeĔ spoáecznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1778,

z póĨn. zm.).

q Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o Ğwiadczeniach opieki zdrowotnej Þnansowanych ze Ğrodków publicznych

(Dz.U. z 2018 r. poz. 1510, z póĨn. zm.).

Skáad: Poligrafia ZUS/W-wa; zam. nr 3405/18

Zakáad UbezpieczeĔ Spoáecznych w internecie – www.zus.pl

Strona 2 z 2

