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ŚWIADCZENIA

Informacja o stanie konta
na PUE

Dla kogo dodatek solidarnościowy

W tym roku nie wyślemy listów z informacją
o stanie Twojego konta w ZUS. Wynika to
z ustawowego obowiązku zapobiegania
rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2.

Kto może skorzystać z dodatku

Przykład

Możesz skorzystać z dodatku, jeśli:
• Twój pracodawca rozwiązał z Tobą umowę o pracę za wypowiedzeniem po 15 marca 2020 r.,
• Twoja umowa o pracę na czas określony została
rozwiązana po 15 marca 2020 r.

Pan Adam pracował od 7 stycznia 2019 r. do
16 marca 2020 r. na etacie w biurze. Potem pracodawca nie przedłużył mu umowy. Od 30 marca pan Adam jest zarejestrowany w urzędzie
pracy i otrzymuje zasiłek dla bezrobotnych.
25 czerwca złożył elektroniczny wniosek do
ZUS o dodatek solidarnościowy za czerwiec, lipiec i sierpień. W czerwcu otrzymał zasiłek dla
bezrobotnych w kwocie netto 763,98 zł.
Pan Adam otrzyma dodatek solidarnościowy,
bo spełnia następujące warunki:
• był objęty ubezpieczeniami społecznymi na
podstawie umowy o pracę przez ponad 60 dni
w 2020 r.,
• został bez pracy po 15 marca 2020 r.,
• nie ma innego tytułu do ubezpieczenia,
• legalnie przebywa w Polsce,
• złożył wniosek przed 31 sierpnia 2020 r.
Wysokość jego dodatku solidarnościowego
będzie wynosiła:
• za czerwiec – 636,02 zł (1400 zł – 763,98 zł),
• za lipiec i sierpień – po 1400 zł.

s. 2

Jakie warunki musi spełnić
zleceniobiorca, aby otrzymać
świadczenie postojowe
Zawarłeś umowę cywilnoprawą i z powodu
przestoju w prowadzeniu działalności przez
zleceniodawcę lub zamawiającego w następstwie
COVID-19 nie doszła do skutku lub wykonujesz
ją tylko w części? Sprawdź, czy możesz otrzymać
świadczenie postojowe.
s. 2

Emerytury czerwcowe na
korzystniejszych zasadach
Jeśli złożysz wniosek o emeryturę w czerwcu
2020 r., to obliczymy ją tak jak emeryturę majową.
To szczególne rozwiązanie wynika z przepisów
Tarczy Antykryzysowej 3.0.
s. 3

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy –
dokumenty
Rada Ministrów wydłużyła do 12 lipca prawo
do dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Możesz
z niego skorzystać od 25 maja także, gdy Twoje
dziecko w wieku do lat 8 nie ma orzeczenia
o niepełnosprawności lub o potrzebie kształcenia
specjalnego.
s. 4

Okno transferowe odwołane
Od 1 kwietnia do 31 lipca 2020 r. powinno być
otwarte kolejne okno transferowe. Jednak ze
względu na ogłoszony w Polsce stan epidemii
wywołanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2
zostało odwołane.
s. 4

Czekaj na zawiadomienie o terminie
badania w ZUS
Od 11 maja 2020 r. przywróciliśmy badania
bezpośrednie przez lekarzy orzekających
w ZUS. Zawiadomimy Cię o terminie i miejscu
badania, gdy będzie ono konieczne do wydania
orzeczenia w Twojej sprawie. Jeśli nie otrzymałeś
zawiadomienia, nie przyjeżdżaj do naszej
placówki.
s. 4

Jeśli z powodu COVID-19 straciłeś pracę po 15 marca 2020 r., możesz
otrzymać dodatek solidarnościowy. Dodatek ten przysługuje od 1 czerwca
przez 3 miesiące, w wysokości 1400 zł.

Jakie warunki trzeba spełnić
Otrzymasz dodatek solidarnościowy, jeśli spełniasz następujące warunki:
• mieszkasz w Polsce i:
— jesteś obywatelem Rzeczpospolitej Polskiej
lub
— masz prawo pobytu lub stałego pobytu
w Polsce lub
— jesteś cudzoziemcem i legalnie przebywasz
w Polsce oraz masz prawo do pracy w Polsce,
• byłeś objęty ubezpieczeniami społecznymi
ze stosunku pracy przez co najmniej 60 dni
w 2020 r.,
• Twój pracodawca po 15 marca 2020 r. rozwiązał z Tobą umowę o pracę za wypowiedzeniem
albo Twoja umowa o pracę na czas określony
uległa rozwiązaniu po 15 marca 2020 r.,
• nie jesteś objęty ubezpieczeniami społecznymi,
ubezpieczeniem społecznym rolników i ubezpieczeniem zdrowotnym.

Wyjątek!
Możesz mieć ubezpieczenie zdrowotne:
–	kiedy jesteś zarejestrowany w urzędzie pracy
jako osoba bezrobotna lub pobierająca stypendium,
–	kiedy jesteś zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny.

Ile wynosi dodatek
Otrzymasz 1400 zł miesięcznie za okres od
1 czerwca do 31 sierpnia 2020 r.

Ważne!
Dodatek solidarnościowy możesz otrzymać najwcześniej za miesiąc, w którym złożysz wniosek.
Pobierasz zasiłek dla bezrobotnych lub stypendium dla bezrobotnych na szkolenia oraz podnoszenie kwalifikacji? Jeśli otrzymasz dodatek
solidarnościowy niezwłocznie poinformuj o tym
urząd pracy. Urząd pracy zawiesi Twoje dotychczasowe świadczenie.
Jeśli urząd pracy wypłaci Ci zasiłek dla bezrobotnych lub stypendium w miesiącu, od którego przysługuje Ci dodatek solidarnościowy,
otrzymasz dodatek pomniejszony o wypłacone
wcześniej świadczenia. Pomniejszony dodatek
otrzymasz tylko w miesiącu, w którym złożysz
wniosek. Za kolejne miesiące wypłacimy Ci dodatek w pełnej wysokości.

Kiedy i jak złożyć wniosek
Wniosek o dodatek solidarnościowy złóż na
formularzu EDS do 31 sierpnia 2020 r. Złóż
wniosek elektronicznie przez Platformę Usług
Elektronicznych (PUE). Na stronie www.zus.pl
znajdziesz instrukcję, jak to zrobić.
Wniosek podpisz na jeden z czterech sposobów:
• kwalifikowanym podpisem elektronicznym
(płatnym),
• za pomocą profilu zaufanego (pz.gov.pl),
• podpisem osobistym (e-dowód),
• za pomocą profilu PUE (wystarczy, że jesteś zalogowany do PUE).
Jeśli zmieni się Twoja sytuacja, to musisz złożyć korektę wniosku EDS lub drugi wniosek EDS.  

Jak i kiedy otrzymasz informacje
Informacja o przyznaniu dodatku solidarnościowego będzie na Twoim profilu ubezpieczonego
na PUE. Otrzymasz dodatek na rachunek bankowy, który podasz we wniosku.
Jeśli dodatek Ci nie przysługuje, wydamy
decyzję odmowną w Twojej sprawie. Decyzję
otrzymasz elektronicznie na PUE.

Ważne!
Wypłacimy Ci dodatek w ciągu 7 dni od wyjaśnienia ostatniej niezbędnej do tego okoliczności.
Możesz odwołać się od naszej decyzji do sądu –
za naszym pośrednictwem. Masz na to miesiąc  
od dnia, w którym przekażemy Ci decyzję na
PUE.

FELIETON

SKŁADKI

Informacja o stanie konta na PUE
W tym roku nie wyślemy listów z informacją o stanie Twojego konta w ZUS.
Wynika to z ustawowego obowiązku zapobiegania rozprzestrzenianiu się
wirusa SARS-CoV-2.
Paweł
Żebrowski
rzecznik prasowy
ZUS

Nie uciekniemy
od elektronizacji
Po doświadczeniach związanych
z koronawirusem aż strach
pomyśleć, co byłoby gdyby ZUS
nie miał takich nowoczesnych
systemów informatycznych jak
Platforma Usług Elektronicznych.
Coraz więcej osób przekonuje się
do tego narzędzia. I bardzo dobrze,
bo elektronizacja to przyszłość –
nie tylko ZUS.
Koronawirus zaskoczył nas wszystkich. Pozamykane szkoły, uczelnie, urzędy, i inne
instytucje. Z dnia na dzień musieliśmy przestawić się na nowy tryb funkcjonowania –
zdalny. Komunikatory internetowe, telefon
i telekonferencje stały się nieodłącznym
elementem naszej pracy. Ostatnie miesiące
to także trudny czas dla naszych klientów.
Bo jak załatwić sprawy w ZUS, gdzie złożyć
wniosek?
Na szczęście z pomocą przyszła Platforma Usług Elektronicznych (PUE).
COVID-19 sprawił, że wiele osób musiało
zaprzyjaźnić się z tym narzędziem i dzisiaj
chwalą to rozwiązanie. Szczególnie dotyczy to przedsiębiorców, którzy wnioskowali
o pomoc z Tarczy Antykryzysowej. Większość tych wniosków przedsiębiorcy złożyli
przez PUE.
Liczba użytkowników PUE stale rośnie. W marcu tego roku nasi klienci założyli na PUE 120 tys. profili, w kwietniu
– blisko 270 tys., w maju – ponad 190 tys.,
a w czerwcu – 250 tys. Można więc mówić
o rekordowych przyrostach, dlatego że dotychczas przybywało miesięcznie 60–70 tys.
nowych użytkowników. Łącznie klienci ZUS
założyli już ponad 4,3 mln profili na PUE.
A wszystko wskazuje na to, że będzie ich
jeszcze więcej. Wnioski o wypłatę dodatku
solidarnościowego można bowiem składać
wyłącznie przez PUE. Przyjęliśmy już 60 tys.
wniosków i tylko w czerwcu wypłaciliśmy
30 tys. świadczeń.
Dziś trudno sobie wyobrazić ZUS bez
elektronicznych usług dla klientów. Ten,
kto jeszcze nie ma konta na PUE, powinien je założyć i wypróbować możliwości,
jakie daje.

Jak przekażemy informację
o stanie konta za 2019 r.
Jeśli masz konto na Platformie Usług Elektronicznych (PUE), udostępnimy Ci tam informację
o stanie konta na 31 grudnia 2019 r. Informację
tę możesz otrzymać również w wersji papierowej, jeśli o to do nas wystąpisz. Prześlemy ją
pocztą albo odbierzesz ją osobiście w każdej naszej placówce.

Kiedy informacja o stanie konta
za 2019 r. będzie na PUE
Informację udostępnimy po przeprowadzonej
w czerwcu rocznej waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne i kapitału początkowego
na koncie oraz składek i środków z otwartego
funduszu emerytalnego (OFE) zapisanych na
subkoncie.

Jakie dane będą w informacji
o stanie konta za 2019 r.
Na PUE będą wszystkie dane, jakie wykazywaliśmy dotychczas w informacji o stanie konta.
Nowością jest „Informacja o przekazaniu do ZUS
raportu informacyjnego przez płatnika składek”.
Informację tę przygotowaliśmy tylko dla osób,
za które płatnik składek złożył w 2019 r. raport
informacyjny.

Raport informacyjny składa pracodawca
lub inny płatnik składek, jeśli zamierza skrócić
z 50 do 10 lat okres przechowywania dokumentacji i akt swoich pracowników zgłoszonych do
ubezpieczeń społecznych po raz pierwszy po
1998 r. a przed 2019 r.

Gdzie szukać informacji
o stanie konta na PUE
W „Panelu ubezpieczonego” wybierz zakładkę
„Informacje o stanie konta”, a następnie „Informację za 2019 r.”. Pod przyciskiem „Szczegóły”
(w lewym dolnym rogu) są cztery zakładki:
• „Stan konta” – tu znajdziesz wszystkie dane
kwotowe o składkach i kapitale początkowym,
• „Hipotetyczna emerytura” – tu znajdziesz cztery warianty prognozowanej wysokości Twojej
emerytury obliczonej dla właściwego dla Ciebie
wieku emerytalnego,
• „Składki na ubezpieczenie emerytalne w podziale za rok” – w tej zakładce pokazujemy
Twoje składki w kwotach nominalnych za
2019 r. (jeśli jesteś członkiem OFE i masz subkonto, to kwoty te są pomniejszone o część,
którą zapisujemy na subkoncie i przekazujemy
do OFE),
• „Raport informacyjny”.

TARCZA ANTYKRYZYSOWA

Jakie warunki musi spełnić
zleceniobiorca, aby otrzymać
świadczenie postojowe
Zawarłeś umowę cywilnoprawą i z powodu przestoju w prowadzeniu
działalności przez zleceniodawcę lub zamawiającego w następstwie COVID-19
nie doszła do skutku lub wykonujesz ją tylko w części? Sprawdź, czy możesz
otrzymać świadczenie postojowe.
Aby otrzymać świadczenie postojowe, musisz
spełnić następujące warunki:
• masz zawartą przed 1 kwietnia 2020 r. umowę cywilnoprawną (umowę agencyjną, umowę
zlecenia, inną umowę o świadczenie usług, do
której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się
przepisy dotyczące zlecenia, umowę o dzieło),
• nie możesz wykonać tej umowy w całości lub
w części z powodu przestoju zleceniodawcy
albo zamawiającego w prowadzeniu działalności
w następstwie COVID-19,
• nie masz innego tytułu do ubezpieczeń społecznych (np. nie jesteś jednocześnie zatrudniony na
podstawie umowy o pracę),
• mieszkasz w Polsce i jesteś obywatelem RP
lub masz prawo czasowego lub stałego pobytu
w Polsce,
• Twój przychód z umowy cywilnoprawnej uzyskany w miesiącu przed tym, w którym wystąpisz o świadczenie postojowe, nie przekroczył
300 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego
przez prezesa GUS na podstawie przepisów

o emeryturach i rentach z FUS, obowiązującego
na dzień złożenia wniosku:
— dla wniosków składanych w czerwcu, lipcu lub
sierpniu nie może przekroczyć 15 994,41 zł,
— dla wniosków składanych w kwietniu i maju
nie mógł przekroczyć 15 595,74 zł.
Przykład 1
Pan Ignacy jest kucharzem. Pracuje w soboty
i niedziele w restauracji na podstawie umowy
zlecenia zawartej 31 stycznia 2019 r. (na czas
nieokreślony). Określone w umowie zlecenia
wynagrodzenie wynosi 1350 zł.
Pan Ignacy pracuje jednocześnie na podstawie umowy o pracę w szkolnej stołówce. Jego
miesięczne wynagrodzenie wynosi 3200 zł.
Właściciel restauracji, w której pracuje pan
Ignacy, potwierdził, że po 13 marca zamknął
lokal w związku epidemią COVID-19. W marcu
2020 r. przychód pana Ignacego z umowy zlecenia wyniósł 500 zł.
Właściciel restauracji złożył 2 kwietnia
2020 r. e-wniosek o świadczenie postojowe.

ŚWIADCZENIA

Emerytury czerwcowe na korzystniejszych zasadach
Jeśli złożysz wniosek o emeryturę w czerwcu 2020 r., to obliczymy ją tak jak emeryturę majową. To szczególne
rozwiązanie wynika z przepisów Tarczy Antykryzysowej 3.0.
Wysokość Twojej emerytury zależy nie tylko od
tego, jak długo pracujesz, lecz również od tego,
kiedy złożysz wniosek. Dlatego dobrze przemyśl
datę przejścia na emeryturę.

Jak ustalamy wysokość emerytury
Aby obliczyć Twoją emeryturę, sumujemy:
• zwaloryzowane składki na ubezpieczenie emerytalne, zapisane na Twoim indywidualnym koncie w ZUS do końca miesiąca przed miesiącem,
od którego przysługuje wypłata emerytury,
• zwaloryzowany kapitał początkowy (za okresy
przed 1999 r.),
• środki zapisane na subkoncie w ZUS.
Następnie dzielimy tę sumę przez średnie
dalsze trwanie życia, czyli podaną przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego przewidywaną liczbę miesięcy, przez którą będziesz
pobierać emeryturę. Tablice średniego dalszego
trwania życia są podstawą obliczenia emerytur
na wnioski zgłoszone od 1 kwietnia danego roku
do 31 marca następnego roku.

Jak waloryzujemy kapitał
początkowy i składki
Znaczny wpływ na wysokość Twojej emerytury
ma waloryzacja składek emerytalnych i kapitału początkowego zapisanych na Twoim koncie
w ZUS oraz środków na subkoncie. Kwoty,
które tam zgromadziłeś, waloryzujemy rocz-

Pan Ignacy nie otrzymał świadczenia postojowego za kwiecień 2020 r., gdyż był objęty
ubezpieczeniami społecznymi jako pracownik
stołówki szkolnej.

Wniosek
Otrzymasz świadczenie postojowe, jeśli Twój zleceniodawca lub zamawiający dzieło złoży wniosek w ZUS (RSP-C). Ty musisz złożyć oświadczenie zleceniodawcy albo zamawiającemu:
• o tym, że nie jesteś objęty ubezpieczeniami społecznymi z innego tytułu (np. z umowy o pracę),
• o kwocie Twoich przychodów z innych umów
cywilnoprawnych w miesiącu przed tym, w którym zleceniodawca albo zamawiający składa
wniosek o świadczenie postojowe.
Jeśli zawarłeś więcej niż jedną umowę cywilnoprawną, każdy zleceniobiorca lub zamawiający składa wniosek odrębnie dla każdej umowy.

Ważne!
Wniosek o świadczenie postojowe musi trafić do
nas najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od miesiąca,
w którym zostanie zniesiony stan epidemii.
Świadczenie postojowe możesz otrzymać
maksymalnie 3 razy. Żeby jeszcze raz je dostać,
musisz złożyć kolejny wniosek (RSP-CK). Składasz
w nim oświadczenie, że Twoja sytuacja materialna wykazana we wcześniejszym wniosku się nie
poprawiła. Wniosek RSP-CK możesz przekazać:
• elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE)  (instrukcję, jak to zrobić, znajdziesz na stronie www.zus.pl),
• elektronicznie przez PUE – za pośrednictwem
strony gov.pl.

nie i kwartalnie, czyli mnożymy przez wskaźnik waloryzacji. Wskaźnik waloryzacji składek
i kapitału początkowego na koncie ubezpieczonego ogłasza minister rodziny, pracy i polityki
społecznej, a wskaźnik waloryzacji środków
zapisanych na subkoncie – prezes Głównego
Urzędu Statystycznego. Zgodnie z obwieszczeniem ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w czerwcu stany kont ubezpieczonych
zwaloryzujemy wskaźnikiem 108,94 proc. Natomiast stany subkont, zgodnie z komunikatem
prezesa GUS, zwaloryzujemy wskaźnikiem
105,73 proc.
Składki i kapitał początkowy waloryzujemy
po to, żeby zwiększyć ich wartość do realnego
poziomu.

kwartalna obejmuje kwoty składek zapisanych
na ostatni dzień pierwszego miesiąca kolejnego
kwartału, powiększone o poprzednie waloryzacje kwartalne. Wskaźniki waloryzacji składek na
koncie ubezpieczonego za poszczególne kwartały są różne. Wskaźnik za I kwartał jest dużo
wyższy niż wskaźniki za II, III i IV kwartał oraz
wskaźnik waloryzacji rocznej.

Jakie są skutki tego, że złożysz
wniosek w czerwcu

Zapisane na koncie i subkoncie kwoty (na dzień
31 stycznia roku, którego dotyczy waloryzacja),
w tym również kapitał początkowy, waloryzujemy rocznie – od 1 czerwca każdego roku (wskaźnikiem waloryzacji ogłoszonym za poprzedni
rok). Ze względu na to, że nie wszystkie kwoty
zapisane na koncie i subkoncie możemy objąć
waloryzacją roczną, przeprowadzamy jeszcze
waloryzację kwartalną. Dotyczy ona składek na
ubezpieczenie emerytalne zapisanych na Twoim
koncie i subkoncie po 31 stycznia. Waloryzacja

Jeśli złożysz wniosek o emeryturę w czerwcu,
kwot zwaloryzowanych rocznie nie obejmiemy podwyżkami kwartalnymi (w tym przede
wszystkim wskaźnikiem waloryzacji za I kwartał). Możemy zwaloryzować kwartalnie jedynie
składki nieobjęte waloryzacją roczną – będą
to tylko waloryzacje za II, III i IV kwartał, bez
bardzo korzystnej waloryzacji za I kwartał.
Oznacza to, że Twoje świadczenie może być
niższe, niż gdybyś złożył wniosek w innym
miesiącu. Jednak w tym roku, ze względu na
wyjątkową sytuację, związaną z ogłoszonym
stanem zagrożenia epidemicznego oraz stanem epidemii, w Tarczy Antykryzysowej 3.0
przewidziano korzystne rozwiązanie. Nawet
jeśli złożysz wniosek o emeryturę w czerwcu
2020 r., obliczymy ją tak, jakbyś złożył wniosek w maju, jeżeli będzie to dla Ciebie korzystniejsze.

Wysokość świadczenia

Ważne!

Świadczenie wynosi 2080 zł (80 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2020 r.) i nie
jest oskładkowane oraz opodatkowane. Jeśli
jednak Twój przychód z umowy cywilnoprawnej (suma Twoich przychodów z umów cywilnoprawnych – jeśli wykonujesz kilka umów)
w miesiącu przed tym, w którym złożysz wniosek o świadczenie postojowe, wynosi mniej niż
1300 zł (mniej niż 50 proc. kwoty minimalnego
wynagrodzenia za pracę w 2020 r.), to świadczenie postojowe przysługuje Ci w wysokości
wynagrodzenia z umowy (sumy wynagrodzeń
z umów).

Informacje dotyczące wniosku i świadczenia,
możesz sprawdzić na PUE.

Kiedy przeprowadzamy
waloryzację roczną i kwartalną

Przykład 2
Pan Olaf jest reżyserem. Nie jest objęty ubezpieczeniami społecznymi. Zawarł 1 marca
2020 r. umowę o dzieło na film dokumentalny. Zgodnie z umową po odbiorze filmu otrzyma wynagrodzenie w wysokości 14 tys. zł. Ze
względu na zagrożenie epidemiczne zamawiający odstąpił od umowy 15 marca 2020 r. Pan
Olaf wystąpił do zamawiającego i ten złożył
20 kwietnia 2020 r. e-wniosek o świadczenie
postojowe.
Pan Olaf otrzymał świadczenie postojowe
w wysokości 2080 zł, bo:
• zawarł umowę o dzieło przed 1 kwietnia,
• określone w umowie wynagrodzenie jest
wyższe od 1300 zł i niższe od 15 595,74 zł
(300 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z IV kwartału 2019 r. ogłoszonego
przez prezesa GUS na podstawie przepisów
o emeryturach i rentach z FUS, obowiązującego
na dzień złożenia wniosku).

Wypłata albo decyzja
Jeśli pozytywnie rozpatrzymy Twój wniosek,
otrzymasz świadczenie postojowe na konto podane we wniosku. Natomiast decyzję odmowną w sprawie świadczenia postojowego dostaniesz na PUE lub prześlemy ją pocztą. Od tej
decyzji możesz się odwołać do sądu (według
zasad Kodeksu postępowania cywilnego), za
naszym pośrednictwem. Odwołanie składasz
w ciągu miesiąca od dnia, w którym otrzymasz
decyzję.

Wniosek zleceniobiorcy
Z Tarczy Antykryzysowej 4.0 wynika, że jeśli
Twój zleceniodawca odmówi złożenia wniosku
o świadczenie postojowe, będziesz mógł samodzielnie złożyć go w ZUS (bez pośrednictwa
zleceniodawcy). Muszą być jednak spełnione następujące warunki:
• Twój zleceniodawca miał przestój w działalności
w wyniku COVID-19,
• zawarłeś umowę przed 1 kwietnia 2020 r.,
• przychód w miesiącu przed tym, w którym składasz wniosek, był niższy od 300% przeciętnego
miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego
kwartału ogłaszanego przez Prezesa GUS na
podstawie przepisów o emeryturach i rentach
z FUS.
Z tego uprawnienia będziesz mógł skorzystać od 24 lipca. Przygotujemy nowy
wniosek (RSP-CZ), który będzie można złożyć
przez PUE.

ORZECZENIA

ŚWIADCZENIA

Czekaj na zawiadomienie Dodatkowy zasiłek opiekuńczy – dokumenty
o terminie badania w ZUS Rada Ministrów wydłużyła do 12 lipca prawo do dodatkowego zasiłku
Od 11 maja 2020 r. przywróciliśmy
badania bezpośrednie przez lekarzy
orzekających w ZUS. Zawiadomimy
Cię o terminie i miejscu badania, gdy
będzie ono konieczne do wydania
orzeczenia w Twojej sprawie. Jeśli
nie otrzymałeś zawiadomienia, nie
przyjeżdżaj do naszej placówki.

opiekuńczego. Możesz z niego skorzystać od 25 maja także, gdy Twoje dziecko
w wieku do lat 8 nie ma orzeczenia o niepełnosprawności lub o potrzebie
kształcenia specjalnego.

Zachowujemy wszelkie środki ostrożności dostosowane do aktualnej sytuacji sanitarno-epidemiologicznej. Stosujemy regulacje prawne
i zalecenia. Planujemy badania w poszczególnych jednostkach ZUS po analizie sytuacji epidemiologicznej na terenie tej jednostki – wzrostu
albo spadku liczby zachorowań na koronawirusa.

Aby otrzymać dodatkowy zasiłek opiekuńczy,
musisz złożyć u swojego płatnika składek,
np. pracodawcy, zleceniodawcy, oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem.
Oświadczenie to jest jednocześnie wnioskiem o dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Wzór
oświadczenia możesz pobrać z naszej strony
www.zus.pl.
Jeśli prowadzisz działalność pozarolniczą,
oświadczenie składasz w ZUS. Możesz je złożyć
przez Platformę Usług Elektronicznych. Na stronie www.zus.pl jest instrukcja, jak to zrobić.

Ważne!
Jeśli otrzymałeś zawiadomienie o terminie badania przez lekarza orzecznika ZUS albo komisję
lekarską ZUS, nie musisz dzwonić do nas, aby
potwierdzić ten termin.
Jeśli z powodu stanu zdrowia nie możesz
stawić się na badanie w wyznaczonym terminie,
skontaktuj się z nami. Numer telefonu znajdziesz
w zawiadomieniu.
ŚWIADCZENIA

Dłuższe terminy
na złożenie wniosku

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy otrzymasz również, jeśli nie wysłałeś dziecka do otwartej już
placówki, jeśli sam się nim opiekujesz.

Niezbędne oświadczenie

Konieczne oświadczenie ERO
Do wniosku dołącz oświadczenie ERO. Podaj
w nim datę, od kiedy spełniasz warunki do przyznania świadczenia, jego przeliczenia lub wypłaty. Jeśli złożysz oświadczenie ERO, uznamy,
że złożyłeś wniosek w dniu, w którym spełniłeś
te warunki. Oświadczenie możesz złożyć w formie elektronicznej (przez Platformę Usług Elektronicznych) lub papierowej jako załącznik do
odpowiedniego wniosku.
Oświadczenie ERO możesz także złożyć,
gdy wcześniej złożyłeś wniosek o przyznanie
świadczenia, ponowne ustalenie wysokości czy
wypłatę. Powinieneś je jednak złożyć w ciągu

Zgodnie z naszymi wyjaśnieniami zamieszonymi na
stronie www.zus.pl, mimo niezakończonego procesu legislacyjnego, rodzice dzieci do lat 8, które nie
mają orzeczenia o niepełnosprawności lub o potrzebie kształcenia specjalnego, mogli składać wnioski
o wypłatę dodatkowego zasiłku opiekuńczego za
okres od 25 maja 2020 r. zarówno u nas, jak i u swoich płatników składek (pracodawców, zleceniodawców). Teraz – po wejściu w życie Tarczy Antykryzysowej 4.0 – będziemy wypłacać zasiłek.
Jeśli złożyłeś wniosek o zasiłek opiekuńczy
na ogólnych zasadach (z powodu zamknięcia
placówki, do której uczęszcza dziecko), przed
wejściem w życie Tarczy Antykryzysowej 4.0, to
ten wniosek potraktujemy jako wniosek o dodatkowy zasiłek opiekuńczy na dalszy okres.

PREWENCJA RENTOWA ZUS

Nadal wstrzymane są wyjazdy na rehabilitację
Z powodu COVID-19 nadal do odwołania nie możesz skorzystać z turnusu rehabilitacyjnego ZUS.
Nawet jeśli masz zawiadomienie o skierowaniu na
rehabilitację ZUS, nie jedź, zostań w domu.

Zawiadomimy Cię o nowym terminie rehabilitacji ZUS. W razie wątpliwości zadzwoń pod
numer telefonu, który masz podany w zawiadomieniu o skierowaniu.
SKŁADKI

Chcesz złożyć wniosek o emeryturę, rentę, przeliczenie tych świadczeń czy ich
wypłatę, a nie możesz lub nie chcesz tego robić w czasie trwania epidemii? Nie
musisz się martwić, że nie otrzymasz wypłaty za ten okres. Wystarczy, że złożysz
wniosek w ciągu 30 dni od ustania epidemii.
Na podstawie Twojego wniosku przyznajemy
emerytury, renty i inne świadczenia długoterminowe, np. nauczycielskie świadczenie kompensacyjne czy świadczenie uzupełniające dla osób
niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Ustalamy też ponownie wysokość tych świadczeń
i je wypłacamy. Możesz złożyć taki wniosek
najpóźniej 30. dnia po ustaniu stanu zagrożenia
epidemicznego albo stanu epidemii związanych
z COVID-19. Wtedy ustalimy Ci prawo do świadczenia, przeliczymy je lub podejmiemy wypłatę
od dnia, w którym spełniłeś warunki (nie wcześniej niż od 1 marca 2020 r.).

Jeśli wcześniej złożyłeś wniosek

miesiąca od doręczenia decyzji w sprawie przyznania świadczenia, ponownego ustalenia wysokości lub wypłaty. Jeśli już złożyłeś w ZUS wniosek o świadczenie, to możesz złożyć ERO tylko
w formie papierowej:
• za pośrednictwem poczty,
• w placówce ZUS w odpowiednim stanowisku
albo do skrzynki na dokumenty (bez kontaktu
z pracownikiem ZUS).
Nie możesz złożyć oświadczenia ERO, jeśli starasz się o świadczenie, które przyznaje prezes ZUS:
• w drodze wyjątku (na podstawie art. 83 ust. 1
ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych albo art. 16 ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego),
• rodzicielskie świadczenie uzupełniające.

Wniosek o świadczenie
przedemerytalne
Z powodu COVID-19 masz więcej czasu,
żeby złożyć wniosek o świadczenie przedemerytalne lub zaświadczenie o wysokości przychodu,
jeśli dorabiasz do takiego świadczenia.
Jeśli starasz się o świadczenie przedemerytalne, musisz złożyć wniosek w ciągu 30 dni od
kiedy powiatowy urząd pracy wyda Ci dokument, w którym poświadczy m.in. to, że przez

Okno transferowe
odwołane
Od 1 kwietnia do 31 lipca 2020 r.
powinno być otwarte kolejne okno
transferowe. Jednak ze względu na
ogłoszony w Polsce stan epidemii
wywołanej zakażeniami wirusem
SARS-CoV-2 zostało odwołane.
Jeśli jesteś członkiem otwartego funduszu
emerytalnego (OFE) lub prowadzimy dla Ciebie
subkonto, otwarte okno transferowe umożliwia Ci zmianę decyzji, czy część Twojej składki
emerytalnej (II filar) ma trafiać w całości na subkonto, czy w części do OFE.
Do obsługi okna transferowego 2020 r.
przygotowaliśmy się tak jak do poprzedniego,
które odbyło się w 2016 r. Jednak w tym roku,
ze względu na zmianę przepisów w związku
z ogłoszonym stanem epidemii, okno transferowe zostało odwołane. Oznacza to, że część
Twojej składki emerytalnej przekazujemy jak
dotychczas, zgodnie z Twoją ostatnią decyzją.
180 dni pobierałeś zasiłek dla bezrobotnych.
Jednak gdy termin ten upływa w okresie stanu
zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii
z powodu COVID-19, możesz złożyć wniosek
w ciągu 30 dni, od kiedy ustanie stan zagrożenia
epidemicznego lub stan epidemii.
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