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Szanowni Państwo! 

Przedstawiamy Państwu ofertę organizacji kolonii zimowych dla dzieci rolników w 2020 r.  

Miejsce wypoczynku: Biały Dunajec (woj. małopolskie). 

Termin: 11.01.2020 – 20.01.2020. 

 

Koszt zimowiska dla jednej osoby wynosi 1100,00 zł brutto, z tego dofinansowanie Funduszu 
Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników wynosi 750,00 zł brutto.  
Koszt kolonii wynosi 350zł (wpłaty własne rodziców / opiekunów prawnych) 

 

WARUNKI, KTÓRE NALEŻY SPEŁNIĆ, ABY DZIECKO ROLNIKA MOGŁO SKORZYSTAĆ 
Z DOFINANSOWANIA:  
1. data urodzenia dziecka – od 1 stycznia 2004 r. (wiek – do 16 lat)  

2. jedno z rodziców (prawnych opiekunów) jest ubezpieczone w pełnym zakresie w KRUS (Kasie 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – jednocześnie w zakresie emerytalno-rentowym oraz 
wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim) lub pobiera rentę bądź emeryturę z KRUS.  
Uwaga: ubezpieczenie w KRUS tylko w zakresie emerytalno – rentowym wyklucza z możliwości 
dofinansowania zimowiska.  
Uwaga: rodzic/opiekun prawny musi być ubezpieczony w KRUS w trakcie trwania zimowiska 
(ubezpieczenie nie może kończyć się przed zakończeniem zimowiska).  

3. dostarczenie przez Rodziców kompletu uzupełnionych i podpisanych dokumentów:  
1) zaświadczenie KRUS o podleganiu ubezpieczeniu społecznego w pełnym zakresie 

(jednocześnie w zakresie emerytalno-rentowym oraz wypadkowym, chorobowym 
i macierzyńskim lub zaświadczenie o pobieraniu emerytury/renty z KRUS) wystawione 
przez Oddziały Regionalne lub Placówki Terenowe KRUS. Na zaświadczeniu powinny się 
znaleźć m.in. nast. dane: imię i nazwisko rodzica, adres zamieszkania, okres podlegania 
ubezpieczeniu/pobierania renty, emerytury. Zaświadczenia te muszą być wystawione na 
rodziców (opiekunów), a nie dzieci, 

2) karta kwalifikacyjna wraz z oświadczeniem RODO., 
3) oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych (dla Funduszu Składkowego) – 

powinny być oddzielnie wypełnione przez obojga rodziców/opiekunów prawnych. 
 
UWAGA! Dokumenty dot. zimowiska są do pobrania ze strony internetowej Gminy lub w Urzędzie 

Gminy w Jastkowie – Referat Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych (pokój 30). 

Poprawnie wypełnione dokumenty wraz z kwotą 350zł należy złożyć (do dnia 3.01.2020r.) 

w Referacie Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych – osobą odpowiedzialną jest Kinga 

Popielarczyk (tel. 81 50 22 906). 

 

 

                                                                                                            

Z poważaniem                    

 

 


