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Bez kapita?u pocz?tkowego nie ma pe?nej emerytury.
Naliczenie kapita?u pocz?tkowego zwi?ksza znacz?co emerytur?. Niestety wiele osób, które
zbli?aj? si? do wieku emerytalnego nadal nie z?o?y?o wniosku do ZUS o wyliczenie
kapita?u, który jest odtworzon? kwota sk?adek na ubezpieczenie emerytalne sprzed 1
stycznia 1999 roku.
Dopiero od tego momentu, czyli pocz?tku 1999 roku sk?adki na ubezpieczenie spo?eczne zacz??y
wp?ywa? na indywidualne konta emerytalne, wcze?niej pracodawcy bardzo cz?sto odprowadzali
sk?adki bez imiennego wykazu pracowników.
- Dlatego nie wiadomo by?o ile pieni?dzy faktycznie zosta?o wp?aconych z racji ubezpieczenia w
ZUS., Je?li nie zadbamy o kapita? pocz?tkowy to wysoko?? emerytury mo?e nas mocno
rozczarowa? – mówi Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym ?l?sku. Ustalenie kapita?u pocz?tkowego zanim osi?gniemy wiek emerytalny i zdecydujemy si? z?o?y?
wniosek o emerytur? skraca czas naliczenia wysoko?ci comiesi?cznych wyp?at – dodaje
rzeczniczka.
Zasada jest prosta, je?eli kto? urodzi? si? po 1948 r., ZUS obliczy kapita? pocz?tkowy na
podstawie sta?u pracy i dochodów w tamtym okresie. Jest to bardzo wa?ne, dlatego, ?e wysoko??
kapita?u pocz?tkowego ma bezpo?redni wp?yw na wysoko?? Twojej emerytury.
- Bez wniosku o naliczenie kapita?u pocz?tkowego i dostarczenia nam kompletu dokumentów
emerytura zostanie wyliczona tylko z tych sk?adek, które s? zapisane na indywidualnym koncie
emerytalnym, czyli od 1991 roku – przestrzega Kowalska-Matis. – Taka „luka” w sk?adkach
sprawia, ?e niektóre z emerytalnych kwot s? zbyt niskie, aby senior my?la? o godnym ?yciu –
dodaje.
Podstaw? obliczenia wysoko?ci emerytury jest m.in. kwota zwaloryzowanych sk?adek
emerytalnych i kwota zwaloryzowanego kapita?u pocz?tkowego. Bez kapita?u pocz?tkowego do
wyliczenia wysoko?ci wyp?at z ZUS zabraknie jednego, wa?nego sk?adnika. Aby wyliczy? kapita?
pocz?tkowy, ZUS musi otrzyma? dokumenty o wysoko?ci zarobków i latach pracy u
poszczególnych pracodawców sprzed 1999 r. Na tej podstawie zdecyduje, ile pieni?dzy dopisze do
konta emerytalnego. Wniosek mo?na z?o?y? w ka?dej chwili i lepiej nie odk?ada? tego na ostatni
moment.
- Kapita? pocz?tkowy to pieni?dze ka?dej osoby, która pracowa?a legalnie i od umowy od prace
by?y odprowadzane sk?adki do ZUS. Szkoda by?oby o nich zapomnie? i dostawa? „niepe?n?”
emerytur?, której niska kwota wprawi w zaskoczenie – mówi Iwona Kowalska-Matis.
Rzeczniczka dodaje, ?e kapita? pocz?tkowy podlega przeliczeniu (tj. ponownemu ustaleniu), gdy
zostan? dostarczone do ZUS nowe dokumenty np. mo?e to by? nowy dowód umo?liwiaj?cy
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zwi?kszenie sta?u pracy, tj. okresów sk?adkowych lub niesk?adkowych, albo nowe dowody w
sprawie wynagrodzenia (dochodu). Poniewa? liczne zmiany prawne w zakresie ustalania kapita?u
pocz?tkowego, które mia?y miejsce w latach 2011-2015, powoduj? konieczno?? przeliczenia
wcze?niej ustalonego kapita?u pocz?tkowego, zatem warto sprawdzi? czy nasz kapita? mo?e
zosta? przeliczony np. z powodu okresu sprawowania opieki nad dzieckiem, co jest wa?na
szczególnie dla kobiet, który by?y z dzieckiem na urlopie wychowawczym.
W przypadku, kiedy zak?ad pracy ju? nie istnieje i kto? ma trudno?ci ze znalezieniem dokumentów
niezb?dnych do ustalenia kapita?u pocz?tkowego wtedy mo?na zwróci? si? do w?a?ciwego
archiwum, które przechowuje dokumentacj? kadrowo-p?acow?.
Rzeczniczka przypomina tak?e, ?e ka?dy przysz?y emeryt powinien pami?ta? o tym, ?e
punktualnie dostaj? emerytur? ci seniorzy, którym ZUS przelewa ja na bankowe konto. Tylko
przelew bankowy jest gwarancj? nieopó?nionych wyp?at, komfortu i bezpiecze?stwa
przechowywania pieni?dzy. Dlatego wype?niaj?c wniosek o emerytur? nale?y wpisa? w nim numer
rachunku bankowego, na który b?d? wp?ywa?y pieni?dze z ZUS.
Informacje o tym gdzie szuka? brakuj?cej dokumentacji w przypadku likwidacji zak?adu
pracy:
https://www.zus.pl/swiadczenia/kapital-poczatkowy/gdzie-znalezc-dokumentacje-zezlikwidowanych-zakladow-pracy

2/2
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

