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Wydaje siê to nie-
mo¿liwe i niewiary-
godne. Czy mo¿na
odzyskaæ pieni¹dze
zgromadzone w ZUS-
ie i Otwartych Fundu-
szach Emerytalnych?
Oczywi�cie, ¿e tak!-
mówi z u�miechem
Daniel Kaparuk, by³y
wieloletni pracownik
ZUS, dzi� Ekspert w
zakresie spraw zwi¹-
zanych z ZUS-em,
bezpieczeñstwem
pracy, odszkodowa-
niami osobowymi i
maj¹tkowymi z ubez-
pieczeñ sprawców

� Jakie pieni¹dze s¹
nale¿ne z ZUS i OFE?
�Mówimyopieni¹dzach
przekazywanych od 1999
roku za po�rednictwem
ZUSdoOtwartych Fundu-
szyEmerytalnychoraz�rod-
kach gromadzonych na
wydzielonychsubkontachw
ramach II filaru ubezpie-
czeniowego w ZUS. ¯eby
zrozumieæ, o czym mówi-
my, niezbêdne jest przypo-
mnieniezasad, reguluj¹cych
wprowadzon¹ reformê w
zakresie systemu ubezpie-
czeñ spo³ecznych od 1999
roku. Najwiêksze zmiany
dotyczy³yosóburodzonych
po 1 stycznia 1949 roku.
Mianowiciewprowadzono
wówczas system oparty na
filarach.Pierwszy filar obo-
wi¹zkowy to sk³adki gro-
madzonewZUS, II filar to
sk³adki gromadzone z za³o-
¿enia w ZUS na subkon-
tach lubOtwartych Fundu-
szachEmerytalnych (OFE).
W zale¿no�ci od roku uro-
dzenia faktprzyst¹pieniado
OFEby³ dobrowolny (oso-
byurodzoneod01.01.1949-
31.12.1968) lub obowi¹z-
kowy dla urodzonych od
01.01.1969 r. do
31.01.2014r. Pieni¹dze z
ZUS i OFE mo¿ne odzy-
skaæ wszystkie, które zo-
sta³y zgromadzoneod1999
roku.Wysoko�æ tych �rod-
ków jest bardzo ró¿na.
Zale¿y ona od indywidual-
nych dochodów, z których
odprowadzona by³a obo-
wi¹zkowa sk³adka od ka¿-
dej osoby zatrudnionej lub
prowadz¹cej dzia³alno�æ.
Czymwy¿szewynagrodze-
nia, tym wiêcej sk³adek do
odzyskania.

� Kto mo¿e odzyskaæ
pieni¹dze z OFE i ZUS?
� Zaznaczyæ trzeba, ¿e
pieni¹dze odzyskaæmo¿na
z ZUS/OFE po osobie
zmar³ej,niezale¿nieodprzy-
czynyzgonu.Warunekklu-
czowy - osoba ta musia³a
przyst¹piæ do Otwartego
Funduszu Emerytalnego.

Mo¿na odzyskaæ pieni¹dze z ZUS i OFE
Nawet je�li wyp³acono ro-
dzinie zasi³ek pogrzebowy,
a ¿onapobiera �wiadczenie
jakorentarodzinnapomê¿u,
nadal przys³uguje zwrot
zgromadzonychpieniêdzyw
ZUS i OFE i nie przedaw-
nia siê. Je�li rodzina nie
bêdzie ¿¹daæ zwrotu, nigdy
tychpieniêdzynie otrzyma.
Zostan¹ one w ZUS i Fun-
duszachEmerytalnych,któ-
re nie przeka¿¹ tych �rod-
kówosobomuprawnionym
czy spadkobiercom.
� Czy osoba ¿yj¹ca
mo¿e otrzymaæ zwrot
zgromadzonychpieniêdzy
w ZUS i OFE?
� Niestety, osoba ¿yj¹ca
nie mo¿e otrzymaæ zwrotu
zgromadzonych przez sie-
bie pieniêdzy. Mo¿e nato-
miast otrzymaæ zwrot zgro-
madzonychpieniêdzy przez
zmar³ego cz³onka rodziny
lub bliskich. Wyj¹tkiem w
zakresie odzyskania w³a-
snych pieniêdzy zZUS jest
nadp³ata powsta³a z zupe³-
nie innej sytuacji np. zbie-
gów ubezpieczeñ zwi¹za-
nych z aktywno�ci¹ zawo-
dow¹, ale w takiej sytuacji
obowi¹zuj¹ terminy
przedawnieñ. Jest to ju¿
zupe³nie inna konstrukcja
prawna i inne �rodki gro-
madzone w ZUS-ie.
Osobom,które trafiaj¹ do
mnie po pomoc, zawsze
udzielam bardzo szerokiej
informacji o tym, co jest
mo¿liwe w konkretnych
sytuacjach i jak rozwi¹zaæ
konkretneproblemy.Wiêk-
szo�æ sytuacji jest bardzo
indywidualna, dlatego od-
powiadaj¹c na zadane py-
tanie o pieni¹dze z II filaru
czyli pieni¹dze OFE i
subkonta ZUS, stwierdziæ
trzeba, ¿e osobom¿yj¹cym
zwrot takich sk³adek nie
przys³uguje. Jedynie szcze-
gólne uwarunkowania za-
wodowe konkretnej osoby
mog¹ pozwoliæ na zwrot
nadp³aconych sk³adek do
ZUS.
� Wydaje siê skompli-
kowane. Czy rzeczywi-
�cie jest to mo¿liwe?
� Oczywi�cie, ¿e jest
mo¿liwe. Pracowa³em kil-
kana�cie lat w ZUS-ie,
wiem jakie stanowiskopre-
zentuje ZUS do tej pory. Z
pokor¹ iu�miechemmówiê
wszystkimczytelnikom , ¿e
mamy orê¿w postaci prze-
pisów prawna powszech-
nie obowi¹zuj¹cego, które
gwarantuj¹, ¿e mo¿emy
¿¹daæ zwrotu zgromadzo-
nych pieniêdzy w formie
sk³adek w Otwartych Fun-
duszach Emerytalnych po
zmar³ychbliskich. Je¿elimi
niewierzycie, to zapraszam
do siebie wszystkie osoby
zainteresowane. Doradzê i

pomogêw odzyskaniu pie-
niêdzy.Odzyskamysk³adki
z OFE, w rezultatach dzia-
³añ bêdzie mo¿na zweryfi-
kowaæ skuteczno�æ i praw-
dziwo�æ tego, o czym mó-
wiê.
�Od kiedy o tym wia-
domo, ¿e pieni¹dze s¹
mo¿liwe do odzyskania
z OFE i ZUS?
� Odd³ugiego czasu, nikt

natomiast tego nie prakty-
kowa³. Materia ta by³a jak
bezludna wyspa, o której
zapomniano. Dzi� trzeba
ludziom pomóc. Wiele ro-
dzin po utracie bliskich,
rodziców,wspó³ma³¿onków,
czydzieci zostajew trudnej
sytuacji i finansowej, i emo-
cjonalnej. Utrata bliskich
naprawdê jest sytuacj¹
bardzo trudn¹, pochówek
kosztuje, czêsto obni¿a siê
poziom¿ycia rodziny,dzieci
ucz¹ce siê zabiegaj¹ wraz
z rodzicem czy wspó³ma³-
¿onkiem zmar³ej osoby o
rentê rodzinn¹.Niktniepod-
powiada tym ludziom, ¿e
mo¿na odzyskaæ pieni¹dze
zgromadzonewOtwartych
FunduszachEmerytalnych i
ZUS. Przykre jest to, ¿e
informacji na ten temat nikt
nie otrzymuje w ZUS-ie
przy sk³adaniu dokumen-
tówniezbêdnychdozasi³ku
pogrzebowego.
Przecie¿zgromadzonepie-
ni¹dzewZUS iOFE przez
zmar³ego s¹ nale¿ne jego
rodzinie, osobom które ko-
cha³. Rodzina pozbawiana
jest takich informacji, to
powoduje, ¿e nigdy mo¿e
nie dowiedzieæ siê o tym,
nigdy mo¿e nie odzyskaæ

nale¿nych jej pieniêdzy.

�Pracowa³PanwZUS-
ie, kandydowa³ Pan na
Dyrektora ZUS-u w
Ostrowie Wielkopol-
skim, by³ Pan Naczelni-
kiem Wydzia³u Rozbu-
dowyMiasta i Inwestycji
w Urzêdzie Miejskim w
Kaliszu. Czym zajmuje
siê Pan obecnie?

� Pomagam ludziom w
ich sytuacjach ¿yciowych.
Zajmujê siê tematyk¹ bez-
pieczeñstwa pracy, szkolê i
edukujê, t³umaczêzawi³o�ci
prawaubezpieczeñspo³ecz-
nych czyli zajmujê siê te-
matyk¹ ZUS, pomagam
tak¿ew sprawach inwesty-
cyjnych, consultingowych,
zajmujê siê równie¿ od-
szkodowaniami, sprawami
zado�æuczynieñ, szodami
osobowymi imaj¹tkowymi
zOCsprawcy,wypadkami
komunikacyjnymi, darmo-
wymiautamizastêpczymiz
polisy sprawcy wypadku,
pomoc¹wuzyskaniunale¿-
nychodszkodowañposzko-
dowanym w wypadkach i
wieloma innymi sprawami
pomniejszymi, jakus³ugiroz-
liczeñ z ZUS, us³ugami in-
formatycznymi, doradz-
twem. Pracujê i pomagam
ludziom w ca³ej Polsce.

� Czy ka¿da rodzina
mo¿eotrzymaæzwrotpie-
niêdzy po zmar³ym bli-
skim, zgromadzonych w
OFE i ZUS?
�Najwa¿niejsi s¹upraw-
nieni wskazani w OFE.
Wspó³pracujê z rodzin¹
zmar³ego, by optymalnie

zabezpieczyæ interesy naj-
bli¿szych, choæ zdarzaj¹ siê
te¿ sytuacje wyj¹tkowe,
których nie da siê przewi-
dzieæ.
� Jakie to sytuacje,
mo¿e Pan wskazaæ przy-
k³ady?
� Rzeczywisto�ci¹ za-
skakuj¹c¹rodzinymo¿ebyæ
sytuacja, gdzie okazuje siê,
¿e osob¹ wskazana przez
zmar³ego jakow³a�ciw¹do
otrzymaniazgromadzonych
pieniêdzy jest na przyk³ad
przyjació³ka, anie ¿ona, lub
te¿ Fundacja. Tak te¿mo¿e
siê zdarzyæ.
�Ktomo¿e¿¹daæzwro-
tu sk³adek z OFE, zgro-
madzonych przez zmar-
³ego?
� Najczê�ciej jest to naj-
bli¿sza rodzina, ale ¿¹daæ
mo¿e tak¿e partnerka lub
partner, lub przyk³adowo
by³a¿ona lubm¹¿.Sytuacje
tak naprawdê pisze samo
¿ycie. Ja pomagam sfor-
malizowaæwszystkie sytu-
acje w odniesieniu do za-
istnia³ych, istniej¹cych re-
aliów. Pomagamka¿demu,
komu mogê pomóc w tym
zakresie. Sk³adki z OFE i
ZUSmo¿na odzyskaæ, gdy
zmar³yzmar³wlatach1999-
2018, ró¿nica bêdzie tylko
w wysoko�ciach zgroma-
dzonych pieniêdzy w ZUS
i OFE, ale mo¿liwo�æ od-
zyskania �rodków nie
przedawnia siê nawet, je�li
osoba zmar³a ponad 15lat
temu.
� Jak d³ugo czeka siê
na zwrot sk³adek z OFE
i ZUS?
� Po zebraniu kompletu
dokumentów od miesi¹ca
domaksymalnie trzechmie-
siêcy,wzale¿no�ci od ilo�ci
osób uprawnionych i dzia-
³ania poszczególnych dys-
ponentów �rodków, zgro-
madzonych wOFE i ZUS.
� Jak dokonywany jest
zwrot sk³adek przez
ZUS?
� Czê�æ jest w formie
transferu i zasilakontoeme-
rytalne osobyuprawnionej,
czyli pracuje na emeryturê
osobyotrzymuj¹cej te �rod-
ki, czê�æ jest w ¿ywym
pieni¹dzu.
� Czy kto� zajmowa³
siê tym do tej pory?
� Nie mam wiedzy, by
ktokolwiekotymmówi³ lub
siê zajmowa³. Ja zajmujê
siê tymi zagadnieniami w
ramach wspó³pracy z Eu-
ropejskim Centrum Od-
szkodowañ S.A., wspó³-
pracujê z najlepszymi pro-
fesjonalistami.
� Ile kosztuje Pana
pomoc w odzyskiwaniu
sk³adek, zgromadzonych
przez zmar³ego w OFE?
� Przede wszystkim po-

magamy,niepobieram¿ad-
nychop³atwstêpnych.Spo-
tkanie ze mn¹ w sprawach
zwi¹zanych z odzyskiwa-
niem pieniêdzy z OFE i
ZUS, nic nie kosztuje. Nie
pobieram ¿adnych op³at
tak¿e je�li zagadnienia do-
tycz¹odszkodowañzubez-
pieczeñOCsprawcy, odzy-
skiwania pieniêdzy z OFE
iZUS.Op³ata zaus³ugê jest
potr¹canazodzyskiwanych
pieniêdzy z ZUS i OFE i
jest ona naprawdê nieod-
czuwalna dla ka¿dej osoby.
� Czy du¿o jest takich
spraw w Kaliszu, w Pol-
sce?
� Rocznie umiera oko³o
400.000 osób w Polsce,
umieraj¹ coraz m³odsi lu-
dzie.ZwrotpieniêdzyzZUS
iOFEprzys³ugujeniezale¿-
nie odpowodu i okoliczno-
�ci �mierci.Nawet je�li kto�
zmar³, bêd¹cpodwp³ywem
alkoholu lubwtrakcieprze-
stêpstwa, jegorodzinieprzy-
s³uguje zwrot pieniêdzy,
które zgromadzi³ w OFE.
Nie wiem, czy uda siê z
informacj¹ o tym dotrzeæ
do wszystkich, którzy mo-
gliby z tego skorzystaæ, ale
wartomówiæ ludziom, jakie
maj¹ prawa i co im siê
nale¿y.Zauwa¿yæmo¿emy
na kaliskich cmentarzach
oraz parafiach ile osób
odchodzi tego �wiata cho-
cia¿by w Kaliszu. Du¿a
czê�æ osób zmar³ych uro-
dzi³a siê w roku 1949r. i
pó�niejszych, mog³y wiêc
przyst¹piæ do OFE dobro-
wolnie, osobyod1969 roku
musia³yobowi¹zkowoprzy-
st¹piæ do OFE. Z kont
takich zmar³ychmo¿naod-
zyskaæ pieni¹dze z OFE i
ZUS, to naprawdê bardzo
du¿a liczba osób, bo doty-
czy obecnie nawet i ludzi
m³odych, jak i 60 latków.
� Jak mo¿na siê z
Panem skontaktowaæ?
� Najlepiej telefonicznie
podnumerem513-513-567
i ustaliæ ze mn¹ termin
spotkania.PrzyjmujêwKa-
liszu przy ulicy Skalmie-
rzycka 10 pokój nr 18 na
pierwszympiêtrzew firmie
o nazwie Ekspert. Do-
je¿d¿am tak¿e do klientów,
nie pobieramza to ¿adnych
op³at. Poniewa¿ po�wiê-
cam du¿o czasu klientom,
tak¿e je¿d¿¹c do nich, nie
zawsze bêdê dostêpny w
firmie. Proszê zatem o
telefon, ewentualnie infor-
macjê sms z pro�b¹ o
kontakt (oddzwoniê) lub
przes³aæ informacjê mailo-
wo na adres:
ekspert-bhp@tlen.pl

Rozmawia³:
Arkadiusz Wo�niak


