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Uczniowie i studenci, którzy pobierają rentę rodzinną po zmarłym rodzicu mają obowiązek
zawiadomić ZUS o dalszym kontynuowaniu nauki. Chodzi o osoby, którzy ukończyły 16 lat. Na złożenie
zaświadczenia uczniowie mają czas do końca września, dla studentów termin ten upływa z końcem
października.

Renta rodzinna po zmarłym rodzicu przysługuje dzieciom do ukończenia przez nie 16. roku życia. Jednak,
gdy kontynuują naukę mogą ją otrzymywać aż do 25 roku życia. Jeśli urodziny studenta przypadają w
trakcie ostatniego roku studiów - wówczas świadczenie przysługuje do końca roku akademickiego.
Natomiast bez ograniczeń wiekowych rentę rodzinną mogą pobierać dzieci, które do ukończenia 16 roku
życia lub jeszcze trakcie nauki, a przed 25 rokiem życia, stały się całkowicie niezdolne do pracy. W ich
przypadku nie ma znaczenia to, czy się uczą. &ndash; informuje Krystyna Michałek, rzecznik regionalny
ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

ZUS wypłaca świadczenie za okres wskazany w zaświadczeniu, które powinna wydać placówka, w której
uczeń, student się uczy. Zwykle zaświadczenia ze szkoły czy uczelni są wydawane na rok szkolny albo na
programowy czas nauki. Gdy uprawniony do renty rodzinnej uczeń, student uczy się to renta wypłacana
jest przez rok szkolny oraz wakacje. Uczniom świadczenie wypłacane jest, co miesiąc do końca sierpnia,
natomiast studentom do końca września danego roku akademickiego. &ndash; o ile szkoła albo uczelnia
w pierwszym zaświadczeniu nie ujmą całościowego terminu trwania nauki, na przykład 4-letniego, 3letniego. W takim wypadku ZUS wypłaca rentę przez cały ten czas, kontrolując jednak czy nauka jest
rzeczywiście kontynuowana.

W pozostałych przypadkach chcąc by renta wypłacana była bez przerwy, należy zadbać, by najpóźniej w
ciągu miesiąca od ostatniej wypłaty złożyć do ZUS-u wniosek wraz z zaświadczeniem o kontynuowaniu
nauki. Na złożenie dokumentów uczniowie mają czas do końca września, a studenci do końca
października. Natomiast w przypadku, gdy rozpoczęcie nauki nastąpiło w innym miesiącu niż wrzesień czy
październik zaświadczenie o dalszej nauce należy złożyć do końca miesiąca, w którym rozpoczęto naukę.
&ndash; tłumaczy Krystyna Michałek

Z kolei abiturient, który ukończył szkołę średnią i został przyjęty na studia, chcąc otrzymać wypłatę renty
za wrzesień, powinien dostarczyć zaświadczenie potwierdzające przyjęcie na studia do końca września,
zaświadczenie, że jest studentem na początku października.- dodaje rzeczniczka

Przerwałeś naukę - poinformuj ZUS
W przypadku zaprzestania nauki, uczeń lub student muszą jak najszybciej zawiadomić o tym ZUS, by
wstrzymać wypłatę renty rodzinnej. Jeśli tego nie zrobią Zakład nadal będzie wypłacał świadczenie.
Nienależnie pobierane świadczenie trzeba będzie zwrócić wraz z odsetkami.

Krystyna Michałek
Rzecznik Regionalny ZUS
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