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Dowiedz się, czy przysługuje Ci renta rodzinna
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Ubezpieczenia społeczne, wypłaty rent, zasiłków i różnego rodzaju innych świadczeń mogą
dla wielu osób stanowić zagadkę. Wszystko za sprawą dużej liczby przepisów, które dla
przeciętnego człowieka są zbyt zawiłe. W związku z tym oddziału ZUS co jakiś czas
organizują dyżury, podczas których pracownicy instytucji udzielą odpowiedzi na pytania
osób zainteresowanych. Kolejny dyżur telefoniczny, który skierowany jest do mieszkańców
Śląska Cieszyńskiego, odbędzie się w poniedziałek, 29 lipca 2019 roku.
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Dyżur jest organizowany przez oddział ZUS w Bielsku – Białej. Tym razem tematyka ma dotyczyć przyznawania i
wypłaty rent rodzinnych. W szczególności zwrócona zostanie uwaga na zasady, dotyczące sytuacji, w których należy
powiadomić ZUS o rozpoczęciu, lub zakończeniu nauki. Istotne jest również terminowe informowanie o podjęciu
pracy — Niewiedza może dużo kosztować, a przekonało się o tym już ponad 100 uczniów i studentów z
Podbeskidzia. Ponad 1 100 000 zł muszą do ZUS zwrócić osoby, które w ubiegłym roku nienależnie pobrały
rentę rodzinną. Niektórzy jednorazowo muszą zwrócić nawet kilkanaście tysięcy złotych. Tylko w
pierwszych trzech miesiącach tego roku blisko 30 młodych osób pobierających rentę rodzinną będzie
musiało zwrócić około 200 tys. zł. Wszystko przez to, że uczniowie bądź studenci, po przerwaniu bądź
zakończeniu nauki w szkole, czy wyższej uczelni - nie poinformowali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o
tym fakcie – wyjaśniają przedstawiciele ZUS.
Wszystko za sprawą nienależnego pobierania świadczenia. O ile miesięczna kwota renty może nie wydawać się
wysoka, po kilku, czy kilkunastu miesiącach, suma nienależnie pobranego świadczenia wydaje się astronomiczna, a
osoba (nawet nie działając w złej wierze) zostaje z ogromnym długiem. Problem pojawia się m.in. w przypadku

dorabiających studentów, czy osób, które przerwały naukę. Rentę rodzinną można otrzymywać do 25 roku życia,
jednak warunkiem jest podjęcia nauki, czy to w szkole, czy też na uczelni. Jak się okazuje, przerwa w nauce, czy jej
zakończenie oznacza, że renta rodzinna nie przysługuje. Skąd jednak mamy wiedzieć, jak jest w naszej sytuacji? Skąd
mamy wiedzieć, czy np. urlop dziekański jest traktowany, jako przerwa w nauce? Wystarczy skontaktować się z
pracownikami ZUS, którzy rozwieją nasze wątpliwości. Być może uchroni nas to przed koniecznością zwracania
wysokiej sumy. Istnieje również możliwość, że renta rodzinna nam się należy, a my nie pobieramy świadczenia. W
tym przypadku również pracownicy ZUS udzielą stosownych odpowiedzi, analizując każdy przypadek.

- To bardzo ważne, by osoby młode start w dorosłe życie rozpoczynały z czystą kartą, a nie długiem na
koncie. Dlatego uczulamy uczniów i studentów, by poinformowali ZUS o zakończeniu bądź przerwaniu
swojej edukacji. Nienależnie pobrane świadczenie trzeba zwrócić, a jeżeli sami z tym się nie zgłosimy do
instytucji, to jeszcze do długu doliczone zostaną odsetki - mówi Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy
ZUS w województwie śląskim.
Aby rozwiać wszelkie wątpliwości Oddział ZUS w Bielsku-Białej organizuje 29 lipca (poniedziałek) w godz. od 9.00 do
11.00 dyżur telefoniczny pod nr 33 825 27 77, pod którym eksperci ZUS będą udzielać wszelkich informacji na temat
rent rodzinnych, komu i w jakich sytuacjach należy się świadczenie, o czym należy powiadomić ZUS, kiedy ZUS
dochodzi swych należności z tytułu nienależnie pobranej renty rodzinnej i czy przez wakacje należy się renta
rodzinna uczniowi bądź studentowi.

JŚ/red.

