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[Informacja]: Wniosek o emerytur?, rent?? Nie musisz si?
spieszy?!
Osoby, które nie mog? lub nie chc? sk?ada? wniosków o emerytur?, rent? lub ich
przeliczenie w okresie pandemii, mog? zrobi? to w pó?niejszym terminie. Nie trac? przy tym
wyp?aty za wcze?niejsze miesi?ce, je?li do wniosku do??cz? specjalne o?wiadczenie.
- Bardzo wa?ne jest to ?eby w o?wiadczeniu wpisa? dat?, od której oczekuje si? przyznania prawa
do ?wiadczenia, ale nie wcze?niejsz? ni? 1 marca 2020 r. Wniosek wraz z o?wiadczeniem trzeba
z?o?y? najpó?niej w terminie do 30 dni od up?ywu stanu zagro?enia epidemicznego lub stanu
epidemii - wyja?nia Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na dolnym ?l?sku. –
Zastrzegam, ?e na wskazany w o?wiadczeniu ten dzie?, od którego ubiegamy si? o przyznanie
emerytury czy renty musz? by? spe?nione wszystkie warunki do ich przyznania – dodaje.
Dotychczas prawo np. do emerytury by?o przyznawane od miesi?ca, w którym zosta? z?o?ony
wniosek. Na podstawie przepisów, które wesz?y w ?ycie 18 kwietnia 2020 r., mo?liwe jest
przyznanie, przeliczenie lub podj?cie wyp?aty ?wiadczenia za ca?y okres epidemii.
- Oznacza to, ?e je?li nasz klient z?o?y wniosek o emerytur? np. w lipcu, ale warunki do emerytury
spe?ni? ju? w marcu, b?dzie mia? prawo do wyp?aty od marca, o ile, do sk?adanego w lipcu
wniosku o emerytur? do??czy wspomniane wy?ej o?wiadczenie – informuje rzeczniczka.
Rzeczniczka przypomina, ?e prawo do emerytury, to nie to samo, co prawo do jej wyp?aty. Mo?na
z?o?y? wniosek o przyznanie emerytury i dalej pracowa?. ZUS nam emerytur? naliczy i wyda
decyzj? o jej przyznaniu, ale nie dostaniemy wyp?aty dopóki nie zostan? rozwi?zane wszystkie
umowy o prac?. Wówczas ZUS w zale?no?ci od daty zako?czenia aktywno?ci zawodowej wyp?aci
nam wyrównanie. Staraj?c si? o prawo do renty z tytu?u niezdolno?ci do pracy trzeba pami?ta?, ?e
istotnym dla ustalenia prawa do renty b?dzie spe?nienie wszystkich warunków ustawowych. W tym
ustalenie daty powstania niezdolno?ci do pracy.
– Je?li kto? np. z?o?y do nas w lipcu wniosek o rent? z tytu?u niezdolno?ci do pracy a warunki
sta?owe ma spe?nione ju? na 1 marca 2020 r. oraz do lipcowego wniosku o rent? sk?ada
o?wiadczenie, ?e wnosi o ustalenie prawa do renty od 1 marca - jednak zgodnie z orzeczeniem
lekarza orzecznika, niezdolno?? do pracy powsta?a dopiero 1 maja br. wtedy renta z tytu?u
niezdolno?ci do pracy, o któr? wnioskowano w lipcu, b?dzie mog?a zosta? wyp?acona od maja,
czyli od momentu, w którym spe?nione zosta?y wszystkie warunki ustawowe - t?umaczy KowalskaMatis.

Regulacja pozwalaj?ca na pó?niejsze z?o?enie wniosku o ?wiadczenie nie ma zastosowania do
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?wiadcze? przyznawanych w drodze wyj?tku, do których nale?? równie? rodzicielskie ?wiadczenia
uzupe?niaj?ce.
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