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URSUS ●  NASZE STRONY

CZTERNASTKA
tylko dla żyjącego 
emeryta czy rencisty
Dodatkowe roczne świadczenie pieniężne 
przysługuje tylko tym świadczeniobiorcom, 
którzy żyli w chwili odbioru świadczenia. Gdy 
świadczenie nie zostało jeszcze przekazane 
uprawnionemu, rodzina nie otrzyma go w po-
staci świadczenia niezrealizowanego.

N iezrealizowane świadczenie to takie, do które-
go zmarła osoba była uprawniona przed śmier-
cią, ale go nie pobrała lub nie zostało ono jej 

wypłacone. Jeżeli więc np. członek naszej rodziny 
zmarł w listopadzie, a ZUS nie wypłacił przysłu-
gującego mu za ten miesiąc  emerytury, ponieważ 
otrzymał informację o zgonie tej osoby, to niezrea-
lizowane świadczenie za listopad urząd może wy-
płacić uprawnionym członkom rodziny tej osoby. 
Dzieje się to na ich wniosek.
Wypłata świadczenia niezrealizowanego odnosi 
się jednak wyłącznie do świadczenia podstawo-

wego, takiego jak emerytura czy renta. Inaczej 
jest w przypadku dodatkowych świadczeń, które 
wypłacane są w postaci trzynastej czy czternastej 
emerytury. Wg przepisów te świadczenia niestety 
nie należą się najbliższej rodzinie zmarłego. 
Łączny koszt wypłaty czternastych emerytur to jest 
ponad 11 mld zł. To dodatkowe świadczenie otrzy-
ma w sumie ponad 9 mln osób, w tym prawie 8 
mln w pełnej wysokości.
Czternasta emerytura jest przyznawana z urzę-
du, nie trzeba składać żadnego wniosku. Trafi 
ona do uprawionych wraz z wypłatą świadczenia 
za listopad. 
Tzw. czternastka w 2021 r. to kwota najniższej 
emerytury, czyli 1250,88 zł brutto. Przysługuje 
osobom, które na dzień 31 października 2021 r. 
będą miały prawo do jednego ze świadczeń dłu-
goterminowych wymienionych w ustawie, m.in. 
emerytury, renty, renty socjalnej, świadczenia 
przedemerytalnego. Czternastki nie otrzymają 
osoby, których prawo do tych świadczeń będzie 
zawieszone.
Pełną kwotę, czyli 1250,88 zł brutto, otrzymają 
te osoby, których świadczenie podstawowe nie 
przekracza 2900 zł brutto. Pozostali otrzymają 
czternastkę pomniejszoną o kwotę przekroczenia. 
Ustala się wówczas różnicę między kwotą 1250,88 

zł, a kwotą o jaką świadczenie przekracza 2900 zł. 
Świadczenie jest opodatkowane i oskładkowane na 
ogólnych zasadach, a także nie będą z niego doko-
nywane potrącenia i egzekucje.
Czternasta emerytura podlega opodatkowaniu 
i oskładkowaniu na ogólnych zasadach, nieza-
leżnie od tego, czy jest wypłacana w zbiegu ze 
świadczeniem opodatkowanym lub zwolnionym 
z podatku. Co ważne, z kwoty kolejnego dodatko-
wego rocznego świadczenia pieniężnego nie będą 
dokonywane potrącenia i egzekucje.

WNIOSEK 
o „Dobry start” tylko 
do końca listopada 
Na złożenie wniosku o wypłatę szkolnej wy-
prawki w ramach programu „Dobry start” 
pozostało tylko kilka dni – przypomina Za-
kład Ubezpieczeń Społecznych, który zajmu-
je się obsługą świadczeń. Weryfi kacja wnio-
sków oraz wypłata świadczenia odbywa się 
niemal w 100 proc. automatycznie.

O d 1 lipca do 30 listopada można składać 
wnioski o wyprawkę szkolną w wysokości 
300 zł z programu „Dobry Start”. W tym 

roku wniosek o świadczenie można złożyć 
wyłącznie drogą elektroniczną – za pomocą 
portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) 

ZUS, bankowości elektronicznej lub portalu 
Emp@tia.
Według najnowszych danych ZUS wypłacił w Polsce 
już blisko 1,3 mld zł na 4,3 mln dzieci w ramach pro-
gramu „Dobry Start”. W województwie mazowie-
ckim świadczenia objęły 639,5 tys. dzieci. Na wypłaty 
wyprawki przekazano w regionie już 190,6 mln zł.
– ZUS od samego początku bardzo sprawnie obsłu-
guje to nowe zadanie. Zainteresowanie programem 
+Dobry start+ jest bardzo duże. Przyjmowanie i ob-
sługa wniosków działa bez zakłóceń – mówi profe-
sor Gertruda Uścińska, prezes ZUS. – Zdecydowana 
większość wniosków została obsłużonych przez auto-
mat. Pozwoliło to na odciążenie pracowników. Więk-
szość osób złożyła już wniosek – dodaje prezes ZUS.
Świadczenie z programu „Dobry Start” przysłu-
guje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż 
do ukończenia przez nie 20. roku życia lub 24 lat 
w przypadku dzieci z niepełnosprawnościami.
Każda osoba, która złoży wniosek o świadczenie 
z programu „Dobry Start” (także przez bankowość 
elektroniczną lub portal Emp@tia), znajdzie wszyst-
kie informacje na temat tego wniosku i jego obsługi 
na portalu PUE ZUS (status obsługi wniosku, szcze-
gółowe informacje o świadczeniu). Na portalu PUE 
ZUS znajdzie się też cała korespondencja z ZUS 
w sprawie wniosku o świadczenie (wezwanie do 
uzupełnienia wniosku lub załączników, informacja 
o przyznaniu świadczenia, decyzja odmawiająca 
przyznania świadczenia).
Świadczenie z programu „Dobry Start” jest wy-
płacane wyłącznie na rachunek bankowy.
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