UE-2
ZMIANA OĝWIADCZENIA

OĝWIADCZENIE

OSOBY SPRAWUJĄCEJ OSOBISTĄ OPIEKĉ NAD DZIECKIEM
O ZAMIARZE PODLEGANIA UBEZPIECZENIU EMERYTALNEMU

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*

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

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 2983/18
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'RRĞZLDGF]HQLDRVRE\VSUDZXMąFHMRVRELVWąRSLHNĊQDG
G]LHFNLHPR]DPLDU]HSRGOHJDQLDXEH]SLHF]HQLXHPHU\WDOQHPX
1. -HĞOLFKFHV]E\üREMĊW\XEH]SLHF]HQLHPHPHU\WDOQ\P]W\WXáXVSUDZRZDQLDRVRELVWHMRSLHNLQDGG]LHFNLHP
RSUyF]2ĞZLDGF]HQLDR]DPLDU]HSRGOHJDQLDXEH]SLHF]HQLXHPHU\WDOQHPXSU]HNDĪ=DNáDGRZL8EH]SLHF]HĔ
6SRáHF]Q\FK =86 
q VNUyFRQ\RGSLVDNWXXURG]HQLDG]LHFND
q RU]HF]HQLHRQLHSHáQRVSUDZQRĞFLOXEVWRSQLXQLHSHáQRVSUDZQRĞFLMHĞOLG]LHFNRSRVLDGDWDNLHRU]HF]HQLH
2. 1D SRGVWDZLH SU]HND]DQHJR 2ĞZLDGF]HQLD =86 ]JáRVL &LĊ GR XEH]SLHF]HQLD HPHU\WDOQHJR L EĊG]LH
VSRU]ąG]Dá]D&LHELHGRNXPHQW\UR]OLF]HQLRZH
3. :DUXQNLMDNLHPXV]ąE\üVSHáQLRQHDE\=86REMąá&LĊXEH]SLHF]HQLHPHPHU\WDOQ\P
D  QLHPRĪHV]E\üREMĊW\XEH]SLHF]HQLDPLHPHU\WDOQ\PLUHQWRZ\PL]LQQHJRW\WXáXRUD]QLHPRĪHV]PLHü
XVWDORQHJRSUDZDGRHPHU\WXU\OXEUHQW\
E  QLHVSHáQLDV]ZDUXQNyZGRREMĊFLD&LĊXEH]SLHF]HQLDPLHPHU\WDOQ\PLUHQWRZ\PL]W\WXáXVSUDZRZDQLD
RVRELVWHMRSLHNLQDGG]LHFNLHPF]\OLQLHE\áHĞREMĊW\FRQDMPQLHMSU]H]PLHVLĊF\SU]HGGQLHPVSUDZRZDQLD
RSLHNLRERZLą]NRZROXEGREURZROQLHXEH]SLHF]HQLDPLHPHU\WDOQ\PLUHQWRZ\PL]W\WXáX
q SURZDG]HQLDSR]DUROQLF]HMG]LDáDOQRĞFLJRVSRGDUF]HM
q SURZDG]HQLDLQQHMSR]DUROQLF]HMG]LDáDOQRĞFL
q Z\NRQ\ZDQLDXPRZ\]OHFHQLDXPRZ\DJHQF\MQHMDOERLQQHMXPRZ\RĞZLDGF]HQLHXVáXJ
q ZVSyáSUDF\]RVREDPLSURZDG]ąF\PLG]LDáDOQRĞüOXEZ\NRQXMąF\PLXPRZ\]OHFHQLDDRGNZLHWQLD
UWDNĪH]RVREDPLNRU]\VWDMąF\PL]ÄXOJLQDVWDUW´
q E\FLDRVREąGXFKRZQą
F  GUXJLURG]LFQLHPRĪHE\üREMĊW\XEH]SLHF]HQLDPLVSRáHF]Q\PL]W\WXáX
q SU]HE\ZDQLDQDXUORSLHZ\FKRZDZF]\P
q SRELHUDQLD]DVLáNXPDFLHU]\ĔVNLHJRDOER]DVLáNXZZ\VRNRĞFL]DVLáNXPDFLHU]\ĔVNLHJR
q VSUDZRZDQLDRVRELVWHMRSLHNLQDGG]LHFNLHP
:$ĩ1( =DVDGD WD QLH PD ]DVWRVRZDQLD Z SU]\SDGNX RVyE VDPRWQLH Z\FKRZXMąF\FK G]LHFNR
QSUR]ZLHG]LRQ\FKPDáĪRQNyZ
G RSLHNĊQDGG]LHFNLHPVSUDZXMHV]QDWHU\WRULXP5]HF]\SRVSROLWHM3ROVNLHM
4 2VRELVWą RSLHNĊ QDG G]LHFNLHP PRĪHV] VSUDZRZDü SU]H] RNUHV GR  ODW QLH GáXĪHM MHGQDN QLĪ GR
]DNRĔF]HQLDURNXNDOHQGDU]RZHJRZNWyU\PG]LHFNRNRĔF]\URNĪ\FLDDZSU]\SDGNXG]LHFNDNWyUH
SRVLDGDRU]HF]HQLHRQLHSHáQRVSUDZQRĞFLOXEVWRSQLXQLHSHáQRVSUDZQRĞFL±SU]H]RNUHVGRODWQLHGáXĪHM
MHGQDNQLĪGRXNRĔF]HQLDSU]H]G]LHFNRURNXĪ\FLD3UDZRGRREMĊFLDXEH]SLHF]HQLHPHPHU\WDOQ\P
SU]H]EąGĨODWSU]\VáXJXMHRGUĊEQLHQDNDĪGHG]LHFNR
5. 3UDZRGRREMĊFLDXEH]SLHF]HQLHPHPHU\WDOQ\P]W\WXáXVSUDZRZDQLDRVRELVWHMRSLHNLQDGG]LHFNLHPPRĪHV]
Z\NRU]\VWDüZSLĊFLXF]ĊĞFLDFK
6]F]HJyáRZH]DVDG\SRGOHJDQLDXEH]SLHF]HQLRPRVyEVSUDZXMąF\FKRVRELVWąRSLHNĊQDGG]LHFNLHPGRVWĊSQH
VąQDVWURQLHLQWHUQHWRZHM=86ZZZ]XVSO,QIRUPDFMHPRĪQDWHĪX]\VNDüZNDĪGHMSODFyZFH=86LSRG
QXPHUHPLQIROLQLL  ]WHOHIRQyZVWDFMRQDUQ\FKLNRPyUNRZ\FK

Podstawa prawna:
$UWERUD]DUWXVWEXVWLXVWXVWDZ\]GQLDSDĨG]LHUQLNDURV\VWHPLHXEH]SLHF]HĔ
VSRáHF]Q\FK ']8]USR]]SyĨQ]P 

6NáDG3ROLJUDILD=86:ZD]DPQU
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