
Dzień dobry, 

  

      Jednym z warunków, który objęcia odpowiednio ubezpieczeniami 

emerytalnym i rentowymi bądź ubezpieczeniem emerytalnym, jest sprawowanie 

opieki osobiście przez osobę zgłaszającą zamiar podlegania ubezpieczeniom. 

Warunek ten jest też spełniony w sytuacji, gdy dziecko dziecko uczęszcza do 

przedszkola i przez analogię - do żłobka, klubu dziecięcego, niezależnie od 

ilości godzin pobytu w tych placówkach, o ile nie nastąpiło trwałe 

zaprzestanie sprawowania tej opieki przez rodzica. 

  

Dziękuję za kontakt z nami,  

w razie pytań zapraszamy ponownie, 

  

Joanna Osińska 

Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS 

Tel. 225601600  

www.zus.pl 

  

  

-----Oryginalna wiadomość----- 

Od: kasia kasia [mailto:matkaprawnik@gmail.com]  

Wysłano: 21 lutego 2017 09:57:16 

Do: Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS 

Temat: Re: zapytanie przez stronę - REF.COT3001009474L0170220 

 

 

Dziękuje za tak szybką odpowiedź.  

Rozumiem, że dziecko można posłać do przedszkola na dowolną ilość godzin i 

sprawowanie osobistej opieki nie zostanie zakwestionowane?  

Pozdrowienia 

Kł 

 

W dniu wtorek, 21 lutego 2017 Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS 

<cot@zus.pl> napisał(a): 

 

Dzień dobry, 

Warunek sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem jest spełniony, gdy nie 

nastąpiło trwałe zaprzestanie sprawowania tej opieki, natomiast dziecko 

uczęszcza do przedszkola, żłobka, klubu dziecięcego albo szkoły, 

niezależnie od ilości godzin pobytu w tych placówkach 

http://www.zus.pl/default.asp?p=3&id=4778. 

W związku z powyższym, jednym z warunków objęcia odpowiednio 

ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi bądź ubezpieczeniem emerytalnym, 

jest sprawowanie osobiście przez osobę zgłaszającą zamiar podlegania 

ubezpieczeniom. Na stronie internetowej podano informacje zgodnie z art. 6a 

ust.5 i art. 6b ust. 3 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie 

ubezpieczeń społecznych, zatem  na stronie internetowej  ZUS nie wkradł się 

błąd. 

 

Dziękuję za kontakt z nami, 

w razie pytań zapraszamy ponownie, 

Maria Ostas 

Centrum Obsługi Telefonicznej 

Tel. 225601600 

www.zus.pl 

 

 

 

 

-----Oryginalna wiadomość----- 

Od: Matka prawnik [mailto:matkaprawnik@gmail.com] 

http://www.zus.pl/
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Wysłano: 20 lutego 2017 21:44:29 

Do: Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS 

Temat: zapytanie przez stronę 

 

 

Witam serdecznie, 

 

Próbowałam wysłać zapytanie przez stronę, ale niestety coś nie działa. 

 

Pytanie: na stronie ZUS: 

http://www.zus.pl/default.asp?p=3&id=4778 

 

jest podana następująca informacja: 

Warunek sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem jest spełniony, gdy 

nie nastąpiło trwałe zaprzestanie sprawowania tej opieki, natomiast 

dziecko uczęszcza do przedszkola, żłobka, klubu dziecięcego albo szkoły, 

niezależnie od ilości godzin pobytu w tych placówkach. 

Czy z tego wynika, że osobista opieka została przerwana w momencie 

posłania dziecka do przedszkola, żłobka itp.? Wydaje mi się, że wkradł 

się błąd na stronę. 

 

pozdrowienia 

Katarzyna Łodygowska 

 

 

 

Wiadomość wysłana automatycznie. Prosimy na nią nie odpowiadać. 

 

Uwaga: Treść niniejszej wiadomości może być prawnie chroniona i objęta 

zakazem jej ujawniania. Jeżeli nie jest Pan/Pani adresatem niniejszej 

wiadomości, uprzejmie informujemy, że nie może jej Pan/Pani w żaden sposób 

udostępniać lub wykorzystywać. Podejmowanie powyższych działań jest prawnie 

zabronione. O błędnym zaadresowaniu wiadomości prosimy niezwłocznie 

poinformować nadawcę i usunąć wiadomość. Dziękujemy. 

 

 

 

Wiadomość wysłana automatycznie. Prosimy na nią nie odpowiadać. 

 

http://www.zus.pl/default.asp?p=3&id=4778

