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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'RRĞZLDGF]HQLDRVRE\VSUDZXMąFHMRVRELVWąRSLHNĊ
QDGG]LHFNLHPR]DPLDU]HSRGOHJDQLDXEH]SLHF]HQLRP
HPHU\WDOQHPXLUHQWRZ\PRUD]ZQLRVNXR]JáRV]HQLHF]áRQNyZ
URG]LQ\GRXEH]SLHF]HQLD]GURZRWQHJR
1. -HĞOLFKFHV]E\üREMĊW\XEH]SLHF]HQLDPLHPHU\WDOQ\PLUHQWRZ\PL]W\WXáXVSUDZRZDQLDRVRELVWHMRSLHNLQDG
G]LHFNLHPRSUyF]2ĞZLDGF]HQLDR]DPLDU]HSRGOHJDQLDXEH]SLHF]HQLRPHPHU\WDOQHPXLUHQWRZ\PRUD]
ZQLRVNXR]JáRV]HQLHF]áRQNyZURG]LQ\GRXEH]SLHF]HQLD]GURZRWQHJRSU]HNDĪ=DNáDGRZL8EH]SLHF]HĔ
6SRáHF]Q\FK =86 
q VNUyFRQ\RGSLVDNWXXURG]HQLDG]LHFND
q RU]HF]HQLHRQLHSHáQRVSUDZQRĞFLOXEVWRSQLXQLHSHáQRVSUDZQRĞFLMHĞOLG]LHFNRSRVLDGDWDNLHRU]HF]HQLH
2. 3DPLĊWDMDE\ĞRNDĪGHM]PLDQLHZVWRVXQNXGRGDQ\FKZ\ND]DQ\FKZ2ĞZLDGF]HQLX]DZLDGRPLá=86
ZWHUPLQLHGQL
3. 1DSRGVWDZLHSU]HND]DQHJR2ĞZLDGF]HQLD=86]JáRVL&LĊGRXEH]SLHF]HĔHPHU\WDOQHJRLUHQWRZ\FKRUD]
XEH]SLHF]HQLD]GURZRWQHJRLEĊG]LHVSRU]ąG]Dá]D&LHELHGRNXPHQW\UR]OLF]HQLRZH
4. =RVWDQLHV]REMĊW\XEH]SLHF]HQLDPLRGGDW\ZVND]DQHMZ2ĞZLDGF]HQLXQLHZF]HĞQLHMMHGQDNQLĪRGGDW\
]áRĪHQLDWHJR2ĞZLDGF]HQLD
5. :DUXQNLHPREMĊFLDXEH]SLHF]HQLDPLHPHU\WDOQ\PLUHQWRZ\PLMHVWWRĪH
D  QLHMHVWHĞREMĊW\W\PLXEH]SLHF]HQLDPL]LQQHJRW\WXáXRUD]QLHPDV]XVWDORQHJRSUDZDGRHPHU\WXU\OXEUHQW\
E  E\áHĞREMĊW\FRQDMPQLHMSU]H]PLHVLĊF\SU]HGGQLHP]áRĪHQLD2ĞZLDGF]HQLDRERZLą]NRZROXEGREURZROQLH
XEH]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\]RVREDPLNWyUHSURZDG]ąG]LDáDOQRĞüOXEZ\NRQXMąXPRZĊ]OHFHQLDDRGNZLHWQLD
UWDNĪH]RVREDPLNRU]\VWDMąF\PL]ÄXOJLQDVWDUW´
q E\FLDRVREąGXFKRZQą
F  SáDWQLNRSáDFDáVNáDGNLQDXEH]SLHF]HQLDHPHU\WDOQHLUHQWRZH]DPLQLPXPPLHVLĊF\SRGOHJDQLDW\P
XEH]SLHF]HQLRPLQLHSRVLDGD]DGáXĪHQLDZRSáDFDQLXVNáDGHNQDG]LHĔZVND]DQ\ZRĞZLDGF]HQLXMDNR
G]LHĔUR]SRF]ĊFLDVSUDZRZDQLDRSLHNL±GRW\F]\RVyESURZDG]ąF\FKSR]DUROQLF]ąG]LDáDOQRĞüRVyE
ZVSyáSUDFXMąF\FKRUD]GXFKRZQ\FKEĊGąF\FKSáDWQLNDPLVNáDGHN
:$ĩ1(:DUXQNLHPMHVWWHĪĪHSáDWQLNRSáDFLáQDOHĪQHVNáDGNL]DRVWDWQL H PLHVLąF H UR]OLF]HQLRZ\ H 
PLHVLĊF]QHJR RNUHVX Z SU]\SDGNX JG\ WHUPLQ MHM LFK  RSáDFHQLD SU]\SDGD SR GQLX REMĊFLD
XEH]SLHF]HQLDPL]W\WXáXVSUDZRZDQLDRVRELVWHMRSLHNLQDGG]LHFNLHP -HĪHOLSáDWQLNQLHRSáDFLáVNáDGHN
]D WHQ PLHVLąF PLHVLąFH  Z\áąF]\P\ &LĊ ] XEH]SLHF]HĔ HPHU\WDOQHJR UHQWRZ\FK L ]GURZRWQHJR
LREHMPLHP\Z\áąF]QLHXEH]SLHF]HQLHPHPHU\WDOQ\P
G ]áRĪ\áHĞRĞZLDGF]HQLDR]DPLDU]HSRGOHJDQLDXEH]SLHF]HQLRPHPHU\WDOQHPXLUHQWRZ\PZWHUPLQLH
GQLRGXVWDQLDSRSU]HGQLHJRW\WXáX
H  drugi rodzicQLHMHVWREMĊW\XEH]SLHF]HQLDPLVSRáHF]Q\PL]W\WXáX
q SU]HE\ZDQLDQDXUORSLHZ\FKRZDZF]\P
q SRELHUDQLD]DVLáNXPDFLHU]\ĔVNLHJRDOER]DVLáNXZZ\VRNRĞFL]DVLáNXPDFLHU]\ĔVNLHJR
q VSUDZRZDQLDRVRELVWHMRSLHNLQDGG]LHFNLHP
:$ĩ1( =DVDGD WD QLH PD ]DVWRVRZDQLD Z SU]\SDGNX RVyE VDPRWQLH Z\FKRZXMąF\FK G]LHFNR
QSUR]ZLHG]LRQ\FKPDáĪRQNyZ
I  RSLHNĊQDGG]LHFNLHPVSUDZXMHV]QDWHU\WRULXP5]HF]\SRVSROLWHM3ROVNLHM
=DNáDG8EH]SLHF]HĔ6SRáHF]Q\FKZLQWHUQHFLH±www.zus.pl

Strona 1 z 2

8(
6.-HĪHOL ]RVWDQLHV] REMĊW\ XEH]SLHF]HQLDPL HPHU\WDOQ\P L UHQWRZ\PL RERZLą]NRZH MHVW GOD &LHELH WDNĪH
XEH]SLHF]HQLH]GURZRWQH0RĪHV]WHĪ]JáRVLüGRWHJRXEH]SLHF]HQLDF]áRQNyZVZRMHMURG]LQ\
:$ĩ1(1LH]RVWDQLHV]REMĊW\XEH]SLHF]HQLHP]GURZRWQ\P]W\WXáXVSUDZRZDQLDRVRELVWHMRSLHNLQDG
G]LHFNLHPMHĪHOLPDV]LQQ\W\WXáGRWHJRXEH]SLHF]HQLD
7. 2VRELVWąRSLHNĊQDGG]LHFNLHPPRĪHV]VSUDZRZDüSU]H]RNUHVGRODWQLHGáXĪHMMHGQDNQLĪGR]DNRĔF]HQLD
URNXNDOHQGDU]RZHJRZNWyU\PG]LHFNRNRĔF]\URNĪ\FLDDZSU]\SDGNXG]LHFNDNWyUHSRVLDGDRU]HF]HQLH
RQLHSHáQRVSUDZQRĞFLOXEVWRSQLXQLHSHáQRVSUDZQRĞFL±SU]H]RNUHVGRODWQLHGáXĪHMMHGQDNQLĪGR
XNRĔF]HQLDSU]H]G]LHFNRURNXĪ\FLD3UDZRGRREMĊFLDXEH]SLHF]HQLDPLHPHU\WDOQ\PLUHQWRZ\PL
SU]H]EąGĨODWSU]\VáXJXMHRGUĊEQLHQDNDĪGHG]LHFNR
8. 3UDZRGRREMĊFLDXEH]SLHF]HQLDPLHPHU\WDOQ\PLUHQWRZ\PL]W\WXáXVSUDZRZDQLDRVRELVWHMRSLHNLQDG
G]LHFNLHPPRĪHV]Z\NRU]\VWDüZSLĊFLXF]ĊĞFLDFKSU]\F]\PZDUXQNLQLH]EĊGQHGRREMĊFLDXEH]SLHF]HQLDPL
HPHU\WDOQ\PLUHQWRZ\PLPXVLV]VSHáQLDüW\ONRJG\]áRĪ\V]SLHUZV]H2ĞZLDGF]HQLH
6]F]HJyáRZH]DVDG\SRGOHJDQLDXEH]SLHF]HQLRPRVyEVSUDZXMąF\FKRVRELVWąRSLHNĊQDGG]LHFNLHPGRVWĊSQH
VąQDVWURQLHLQWHUQHWRZHM=86ZZZ]XVSO,QIRUPDFMHPRĪQDWHĪX]\VNDüZNDĪGHMSODFyZFH=86LSRG
QXPHUHPLQIROLQLL  ]WHOHIRQyZVWDFMRQDUQ\FKLNRPyUNRZ\FK

3RGVWDZDSUDZQD
q 8VWDZD]GQLDSDĨG]LHUQLNDURV\VWHPLHXEH]SLHF]HĔVSRáHF]Q\FK ']8]USR]

]SyĨQ]P 

q 8VWDZD]GQLDVLHUSQLDURĞZLDGF]HQLDFKRSLHNL]GURZRWQHM¿QDQVRZDQ\FK]HĞURGNyZSXEOLF]Q\FK

']8]USR]]SyĨQ]P 

6NáDG3ROLJUDILD=86:ZD]DPQU

=DNáDG8EH]SLHF]HĔ6SRáHF]Q\FKZLQWHUQHFLH±www.zus.pl
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