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Informacja prasowa 
 
Ostatnie dni na złożenie dokumentów 
 
Do końca września uczniowie szkół ponadpodstawowych, którzy pobierają rentę rodzinną muszą 
dostarczyć do ZUS zaświadczenie ze szkoły, że dalej się uczą. Wraz z zaświadczeniem muszą złożyć 
wniosek o dalszą wypłatę renty. W przeciwnym razie stracą świadczenie. Dla studentów termin 
ten upływa z końcem października. 
 
Renta rodzinna przysługuje dzieciom do ukończenia 16 roku życia. Jeśli jednak nadal się kształcą, 
mogą ją otrzymywać maksymalnie do 25 roku życia (lub do końca roku akademickiego, jeżeli 
osiągnięcie wieku przypada na ostatnim rok studiów). Natomiast bez ograniczeń wiekowych rentę 
rodzinną mogą pobierać dzieci, które do ukończenia 16 roku życia lub jeszcze w trakcie nauki,  
a przed 25 rokiem życia, stały się całkowicie niezdolne do pracy. W ich przypadku nie ma znaczenia 
to, czy się uczą – informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa 
kujawsko-pomorskiego. 
 
Edukację ucznia jaki i studenta potwierdza zaświadczenie ze szkoły czy uczelni, które zwykle 
wydawane jest na rok szkolny albo na programowy okres trwania nauki. Jeśli zaświadczenie  
nie wygasło, bo szkoła czy uczelnia wydała je na cały okres nauki, to nie trzeba dostarczać do ZUS 
nowego zaświadczenia. ZUS będzie wypłacał rentę rodzinną za okres wskazany w zaświadczeniu, ale 
w każdej chwili możne sprawdzić, czy nauka jest faktycznie kontynuowana. 
 
Jeśli zaświadczenie nie zawiera informacji o programowym terminie nauki, to aby renta była 
wypłacana bez przerwy, należy obowiązkowo dopełnić formalności w ZUS. Uczniowie powyżej  
16 roku życia wniosek o dalszą wypłatę renty wraz z zaświadczeniem ze szkoły o kontynuowaniu 
nauki składają do końca września. 
 
Z kolei maturzyści, którzy zakończyli swoją edukację w szkole średniej, a jeszcze nie rozpoczęli 
studiów, by nie mieć przerwy w wypłacie renty, formalności w ZUS muszą dopełnić do końca 
września, a następnie do końca października. Do końca września składają wniosek  
o dalszą wypłatę świadczenia wraz z zaświadczeniem z uczelni potwierdzającym przyjęcie na studia, 
a do końca października zaświadczenie z uczelni o rozpoczęciu studiów. Pozostali studenci czas na 
złożenie wniosku i zaświadczenia o kontynuowaniu nauki mają do końca października.  
 
Natomiast w przypadku, gdy rozpoczęcie nauki nastąpiło w innym miesiącu niż wrzesień czy 
październik, zaświadczenie o dalszej edukacji należy złożyć do końca miesiąca, w którym rozpoczęto 
naukę.  
 
Młodzież musi pamiętać o tym, że jeśli nie dostarczy nam takiego zaświadczenia, uznamy, że  
przerwała naukę i nie będzie podstaw do przyznania i wypłaty renty rodzinnej – dodaje rzeczniczka. 
 
Ważne 
Uczeń, student musi poinformować ZUS, że przerwał lub zakończył naukę. Jeśli tego nie zrobi, 
czekają go przykre konsekwencje, bo nadpłaconą nienależną rentę rodzinną trzeba będzie później 
zwrócić z odsetkami. 
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