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INFORMATOR DLA RODZICÓW 

wypoczynek dla dzieci rolników organizowany przez Związek Młodzieży Wiejskiej 

Szanowni Rodzice, 

serdecznie dziękujemy za zainteresowanie ofertą wypoczynku zimowego w formie turnusu wyjazdowego z programem promocji zdrowia  
i profilaktyki zdrowotnej dla dzieci rolników objętych rolniczym systemem ubezpieczenia społecznego. 

Organizatorem zimowiska jest Związek Młodzieży Wiejskiej, adres siedziby: ul. Chmielna 6 lok. 6, 00-020 Warszawa. 

Wypoczynek zimowy dla dzieci i młodzieży w formie turnusów wyjazdowych w 2023 roku jest dofinansowany ze środków Funduszu Składkowego 
Ubezpieczenia Społecznego Rolników w kwocie 900,00 zł na każdego uczestnika. 

Poniżej przedstawiamy wytyczne umożliwiające udział w wypoczynku i skorzystanie z dofinansowania Funduszu Składkowego Ubezpieczenia 
Społecznego Rolników. 

Kto jest uprawniony do skorzystania z dofinansowania? 

1. Dzieci do 16 roku życia (urodzone po 1 stycznia 2007 roku), których co najmniej jedno z rodziców objęte jest rolniczym systemem 
ubezpieczenia społecznego w pełnym zakresie tzn. jednocześnie ubezpieczeniem wypadkowym, chorobowym, macierzyńskim oraz 
emerytalno-rentowym lub pobiera świadczenia z KRUS (renta, emerytura).

2. Ubezpieczenie wyłącznie w zakresie emerytalno-rentowym wyklucza z możliwości dofinansowania wypoczynku.
3. Rodzic/Opiekun prawny musi być ubezpieczony w KRUS w trakcie trwania turnusu (ubezpieczenie nie może kończyć się przed zakończeniem 

turnusu).

W jaki sposób wziąć udział w wypoczynku i skorzystać z dofinasowania? 

Aby wziąć udział w turnusie należy przedłożyć Organizatorowi szereg dokumentów, zgodnie z dostarczonymi wzorami i wytycznymi.  
Brak jakiegokolwiek z nich może skutkować odmową kwalifikacji do udziału w turnusie. 
Wykaz dokumentów: 

1. Zaświadczenie KRUS (oryginał)
• Oryginał zaświadczenia KRUS o podleganiu przez Rodzica (Opiekuna prawnego) ubezpieczeniu KRUS w pełnym zakresie tzn.

jednocześnie ubezpieczeniem wypadkowym, chorobowym, macierzyńskim oraz emerytalno-rentowym lub pobiera świadczenia 
z KRUS (renta, emerytura);

• Zaświadczenie należy pobrać z Oddziału/Placówki Terenowej KRUS – musi być aktualne;
• Zaświadczenie musi być wystawione na jednego z rodziców/opiekunów prawnych. Nie są uwzględniane zaświadczenia wydawane na

dziecko;
• Na zaświadczeniu powinny znajdować się następujące dane: imię i nazwisko Rodzica, adres zamieszkania, okres podlegania

ubezpieczeniu lub pobierania renty/emerytury (okres trwania DO NADAL);
• Przykładowe brzmienie zaświadczenia KRUS:

„Niniejszym zaświadcza się, że Pan/Pani (imię i nazwisko rodzica) …. urodzony dnia …, zamieszkały …., podlega ubezpieczeniu społecznemu 
rolników w okresie od … r. do nadal, w zakresie emerytalno-rentowym, wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim (W PEŁNYM ZAKKRESIE) lub 
pobiera emeryturę/rentę stałą od …., lub pobiera rentę okresową od ... do …” (niezwykle ważne jest wskazanie okresu na jaki Rodzic/Opiekun 
podlega rencie, emeryturze lub ubezpieczeniu); 

• Decyzja o przyznaniu emerytury lub odcinek renty nie są uwzględniane, niezbędne jest zaświadczenie; 
• Jeśli KRUS wymaga uzasadnienia w jakim celu wydawane jest zaświadczenie należy podać: „udział dziecka w wypoczynku”; 
• Na zaświadczeniu musi znajdować się data wystawienia, pieczątka oddziału/placówki terenowej KRUS oraz imienna pieczątka osoby 

upoważnionej do wystawienia ww. zaświadczenia. 
2. Potwierdzenie wpłaty dokonanej na następujące dane: 

Odbiorca: Związek Młodzieży Wiejskiej 
Adres: Chmielna 6 lok. 6, 00-020 Warszawa 
Numer konta: 73 2030 0045 1110 0000 0268 9280 
Bank: BGŻ BNP Paribas S.A. ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa 
Tytuł: wpłata na działalność statutową –  Akcja Zima 2023 (imię i nazwisko dziecka, data turnusu) 

3. Karta kwalifikacyjna uczestnika wypoczynku 
• dokument niezbędny do zakwalifikowania uczestnika do udziału wypoczynku,
• prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na poprawność i danych zawartych na kartach kwalifikacyjnych. Ponadto prosimy

o dopilnowanie kompletności informacji (dane uczestnika, dane rodziców/opiekunów prawnych, informacja, informacja o specjalnych 
potrzebach i stanie zdrowia).

4. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników z siedzibą
w Warszawie,

5. Oświadczenie o wyrażeniu zgody przez rodzica/opiekuna prawnego na przetwarzanie danych osobowych własnych i dziecka przez
Związek Młodzieży Wiejskiej,

6. Regulamin wypoczynku organizowanego przez Związek Młodzieży Wiejskiej,
7. Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego uczestnika, 
8. OŚWIADCZENIE O INNYM NAZWISKU (tylko w przypadku gdy dziecko posiada inne nazwisko niż rodzic ubezpieczony w KRUS). 
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