ESUN
WNIOSEK O ĝWIADCZENIE UZUPEàNIAJĄCE
DLA OSÓB NIEZDOLNYCH DO SAMODZIELNEJ EGZYSTENCJI

Instrukcja wypeániania
Wypeánij ten wniosek, jeĞli starasz siĊ o Ğwiadczenie uzupeániające dla osób niezdolnych do samodzielnej
egzystencji.
Zanim wypeánisz formularz, zapoznaj siĊ z doáączoną do niego Informacją.
1. Wypeánij WIELKIMI LITERAMI
2. Pola wyboru zaznacz znakiem X
3. Wypeánij kolorem czarnym lub niebieskim (nie oáówkiem)

Dane wnioskodawcy
PESEL
Rodzaj, seria i numer dokumentu
potwierdzającego toĪsamoĞü
Podaj, jeĞli nie masz nadanego numeru PESEL

ImiĊ
Nazwisko
ImiĊ ojca
ImiĊ matki
Data urodzenia

Páeü
dd

/

mm

/

K

M

rrrr

Obywatelstwo
Numer telefonu
Podaj numer telefonu – to uáatwi nam kontakt w Twojej sprawie

Adres zameldowania na pobyt staáy w Polsce/ adres ostatniego zameldowania na pobyt staáy w Polsce/
adres miejsca pobytu w Polsce
Ulica
Numer domu

Numer lokalu

Kod pocztowy

MiejscowoĞü

Gmina/ dzielnica
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Aktualny adres zamieszkania
Podaj, jeĞli Twój adres zamieszkania jest inny niĪ adres zameldowania na pobyt staáy w Polsce

Ulica
Numer domu

Numer lokalu

Kod pocztowy

MiejscowoĞü

Gmina/ dzielnica
Nazwa paĔstwa

Adres do korespondencji
Ulica
Numer domu

Numer lokalu

Kod pocztowy

MiejscowoĞü

Gmina/ dzielnica
Nazwa paĔstwa

Zakres wniosku
WnioskujĊ o przyznanie Ğwiadczenia uzupeániającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji.

OĞwiadczenie wnioskodawcy
OĞwiadczenie, które skáadasz dotyczy ĞwiadczeĔ pieniĊĪnych Þnansowanych ze Ğrodków publicznych o charakterze innym niĪ jednorazowe

OĞwiadczam, Īe:
nie mam ustalonego prawa do Īadnego Ğwiadczenia pieniĊĪnego Þnansowanego ze Ğrodków publicznych
mam ustalone prawo do Ğwiadczenia pieniĊĪnego Þnansowanego ze Ğrodków publicznych, które wykazaáem w poniĪszej tabeli
Rodzaj Ğwiadczenia pieniĊĪnego
Þnansowanego ze Ğrodków publicznych
(np. emerytura, zasiáek staáy)

Nazwa instytucji, która wypáaca Ğwiadczenie
(ZUS/ KRUS/ WBE/ ZER MSWiA/ OPS/ inny organ)
oraz jej adres

MiesiĊczna
wysokoĞü Ğwiadczenia
(przed odliczeniami, potrąceniami
i zmniejszeniami)

1.

2.

3.

4.
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záoĪyáem wniosek o inne Ğwiadczenie pieniĊĪne Þnansowane ze Ğrodków publicznych i aktualnie oczekujĊ na decyzjĊ
w tej sprawie

JeĞli záoĪyáeĞ wniosek o inne Ğwiadczenie, podaj: rodzaj tego Ğwiadczenia (np. emerytura, zasiáek staáy), nazwĊ instytucji (ZUS/ KRUS/
WBE/ ZER MSWiA/ OPS/ inny organ) oraz jej adres.

nie mam ustalonego prawa do Īadnego Ğwiadczenia z zagranicznej instytucji wáaĞciwej do spraw emerytalno-rentowych
mam ustalone prawo do Ğwiadczenia z zagranicznej instytucji wáaĞciwej do spraw emerytalno-rentowych

JeĞli wskazaáeĞ, Īe masz ustalone prawo do zagranicznego Ğwiadczenia, podaj: rodzaj tego Ğwiadczenia (np. emerytura lub renta z tytuáu
niezdolnoĞci do pracy), nazwĊ paĔstwa i zagranicznej instytucji, która wydaáa decyzjĊ. Doáącz dokument potwierdzający prawo do tego
Ğwiadczenia oraz jego wysokoĞü – wystawiony przez zagraniczną instytucjĊ wáaĞciwą do spraw emerytalno-rentowych.

záoĪyáem wniosek o Ğwiadczenie z zagranicznej instytucji wáaĞciwej do spraw emerytalno-rentowych i aktualnie oczekujĊ
na decyzjĊ w tej sprawie

JeĞli wskazaáeĞ, Īe záoĪyáeĞ wniosek o zagraniczne Ğwiadczenie, podaj: rodzaj tego Ğwiadczenia (np. emerytura lub renta z tytuáu
niezdolnoĞci do pracy), nazwĊ paĔstwa i zagranicznej instytucji, do której záoĪyáeĞ wniosek.

Inne informacje, które mają wpáyw na rozpatrzenie wniosku
1.

Wniosek o Ğwiadczenie uzupeániające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji záoĪyáem równieĪ w innym niĪ ZUS
organie rentowym
TAK

NIE

JeĞli zaznaczyáeĞ TAK, podaj nazwĊ instytucji – KRUS/ WBE/ ZER MSWiA/ inny organ – oraz jej adres.

2.

Przebywam w areszcie Ğledczym lub w zakáadzie karnym
TAK

NIE
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OĞwiadczenie wnioskodawcy, który nie posiada polskiego obywatelstwa
Mam prawo pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
TAK

NIE

JeĞli zaznaczyáeĞ TAK, wskaĪ poniĪej daty graniczne prawa pobytu:
od

do
dd

/

mm

/

rrrr

prawo pobytu na staáe
dd

/

mm

/

rrrr

Sposób wypáaty Ğwiadczenia
JeĞli przyznaliĞmy Ci inne Ğwiadczenie (np. emeryturĊ lub rentĊ), sposób wypáaty Ğwiadczenia uzupeániającego, o które wnioskujesz, jest taki
sam jak wypáaty wczeĞniej przyznanego Ğwiadczenia. W takim przypadku nie musisz wskazywaü sposobu wypáaty Ğwiadczenia uzupeániającego.

ĝwiadczenie uzupeániające proszĊ przekazywaü na:
na podany w tym wniosku adres w Polsce
zameldowania

zamieszkania

do korespondencji

na rachunek bankowy w Polsce
Numer rachunku

ImiĊ i nazwisko wáaĞciciela rachunku

Zaáączniki
Zaáączam nastĊpującą liczbĊ dokumentów:
Zaáączam orzeczenie o niezdolnoĞci do samodzielnej egzystencji

TAK

NIE

Sposób odbioru odpowiedzi
w placówce ZUS (osobiĞcie
lub przez osobĊ upowaĪnioną)

pocztą na adres
wskazany we wniosku

na moim koncie na Platformie Usáug
Elektronicznych (PUE ZUS)

ĝwiadomy odpowiedzialnoĞci karnej za skáadanie nieprawdziwych zeznaĔ, oĞwiadczam, Īe dane zawarte we wniosku
podaáem zgodnie z prawdą, co potwierdzam záoĪonym podpisem.

Data
dd

/

mm

/

rrrr

Czytelny podpis

Informacje, o których mowa w art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepáywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), są dostĊpne w centrali lub terenowych jednostkach organizacyjnych ZUS oraz na stronie
internetowej ZUS pod adresem: http://bip.zus.pl/rodo/rodo-klauzule-informacyjne
Skáad: Poligrafia ZUS/W-wa; zam. nr 2605/19
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INFORMACJA
do wniosku o Ğwiadczenie uzupeániające dla osób niezdolnych
do samodzielnej egzystencji
Co zaáatwisz tym wnioskiem
Gdy záoĪysz ten wniosek oraz niezbĊdną dokumentacjĊ rozpatrzymy Twoje uprawnienia do Ğwiadczenia
uzupeániającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, zwanego dalej Ğwiadczeniem uzupeániającym.

Kiedy ZUS jest wáaĞciwy do rozpatrzenia wniosku o Ğwiadczenie uzupeániające
JeĞli jesteĞ uprawniony do Ğwiadczenia emerytalno-rentowego, wniosek o Ğwiadczenie uzupeániające záóĪ do organu
rentowego, który wypáaca to Ğwiadczenie. Organem takim moĪe byü: Zakáad UbezpieczeĔ Spoáecznych (ZUS), Kasa
Rolniczego Ubezpieczenia Spoáecznego (KRUS), Wojskowe Biuro Emerytalne (WBE), Zakáad Emerytalno-Rentowy
Ministerstwa Spraw WewnĊtrznych i Administracji (ZER MSWiA).
JeĞli jesteĞ uprawniony do Ğwiadczenia emerytalno-rentowego przyznanego przez ZUS – wniosek o Ğwiadczenie
uzupeániające záóĪ do placówki ZUS. Wniosek o Ğwiadczenie uzupeániające záóĪ do ZUS równieĪ, gdy:
q jesteĞ uprawniony do Ğwiadczenia emerytalno-rentowego przyznanego przez ZUS i przez inny organ rentowy, np.
KRUS oraz do dodatku pielĊgnacyjnego, który jest Ci wypáacany wraz ze Ğwiadczeniem przyznanym przez ZUS,
q nie masz ustalonego prawa do Ğwiadczenia emerytalno-rentowego, ale pobierasz inne Ğwiadczenie pieniĊĪne
Þnansowane ze Ğrodków publicznych – np. zasiáek staáy, zasiáek okresowy (nie dotyczy ĞwiadczeĔ o charakterze
jednorazowym),
q nie masz ustalonego prawa do Ğwiadczenia emerytalno-rentowego i nie masz ustalonego prawa do innego Ğwiadczenia pieniĊĪnego Þnansowanego ze Ğrodków publicznych.
Wniosek o Ğwiadczenie uzupeániające moĪesz záoĪyü w kaĪdej placówce ZUS. Wniosek ten rozpatrzy placówka ZUS,
która wypáaca Ci Ğwiadczenie emerytalno-rentowe. JeĞli nie masz ustalonego prawa do takiego Ğwiadczenia – wniosek
rozpatrzy placówka ZUS wáaĞciwa ze wzglĊdu na Twoje miejsce zamieszkania. JeĞli mieszkasz w Polsce, jest to
adres zameldowania na pobyt staáy. JeĞli nie masz adresu zamieszkania, wniosek rozpatrzy placówka ZUS wáaĞciwa
ze wzglĊdu na Twój adres miejsca pobytu w Polsce lub adres ostatniego zameldowania na pobyt staáy w Polsce.

Potrzebne dokumenty
Potrzebnym dokumentem jest dokument potwierdzający niezdolnoĞü do samodzielnej egzystencji, którym jest:
q wydane przez lekarza orzecznika ZUS/ komisjĊ lekarską ZUS orzeczenie o caákowitej niezdolnoĞci do pracy i niezdolnoĞci do samodzielnej egzystencji,
q wydane przez lekarza orzecznika ZUS/ komisjĊ lekarską ZUS orzeczenie o niezdolnoĞci do samodzielnej egzystencji,
q wydane (przed 1 wrzeĞnia 1997 r.) przez komisjĊ lekarską do spraw inwalidztwa i zatrudnienia orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidów – na podstawie, którego masz ustalone prawo do Ğwiadczenia w ZUS.
WaĪne! JeĞli takie orzeczenie wydane zostaáo wczeĞniej w Twojej sprawie dla potrzeb ustalenia prawa do innego
Ğwiadczenia (np. dodatku pielĊgnacyjnego, renty z tytuáu niezdolnoĞci do pracy) – przedáoĪenie tego dokumentu nie
dotyczy CiĊ, poniewaĪ ZUS jest w jego posiadaniu.
Dokumentem potwierdzającym niezdolnoĞü do samodzielnej egzystencji, na podstawie którego ZUS moĪe ustaliü
prawo do Ğwiadczenia uzupeániającego, jest równieĪ:
q orzeczenie o caákowitej niezdolnoĞci do pracy w gospodarstwie rolnym i niezdolnoĞci do samodzielnej egzystencji,
q orzeczenie o caákowitej niezdolnoĞci do sáuĪby i niezdolnoĞci do samodzielnej egzystencji.
JeĞli takie orzeczenie wydane zostaáo w Twojej sprawie doáącz je do wniosku – jeĞli ZUS jest organem wáaĞciwym
do rozpatrzenia wniosku o Ğwiadczenie uzupeániające.
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JeĞli w Twojej sprawie nie zostaáo wczeĞniej wydane orzeczenie potwierdzające niezdolnoĞü do samodzielnej
egzystencji albo upáynąá okres, na który zostaáo wydane, do wniosku doáącz:
q zaĞwiadczenie o stanie zdrowia wystawione (na formularzu OL-9) przez lekarza prowadzącego leczenie, nie
wczeĞniej niĪ na miesiąc przed datą záoĪenia tego wniosku,
q posiadaną dokumentacjĊ medyczną oraz inne dokumenty mające znaczenie dla wydania orzeczenia o niezdolnoĞci
do samodzielnej egzystencji (historia choroby, kserokopie kart informacyjnych, karta badania proÞlaktycznego,
dokumentacja rehabilitacji leczniczej, zawodowej).
JeĞli posiadasz, do wniosku doáącz orzeczenie o znacznym stopniu niepeánosprawnoĞci.
JeĞli jesteĞ uprawniony do emerytury lub renty zagranicznej lub innego Ğwiadczenia zagranicznego o podobnym
charakterze – do wniosku doáącz dokument potwierdzający prawo do tego Ğwiadczenia i jego wysokoĞü, wystawiony
przez zagraniczną instytucjĊ wáaĞciwą do spraw emerytalno-rentowych.
JeĞli jesteĞ cudzoziemcem – do wniosku doáącz stosowny dokument, który uprawnia CiĊ do pobytu w Polsce.

Jakie warunki musisz speániü, aby otrzymaü Ğwiadczenie uzupeániające
ĝwiadczenie uzupeániające otrzymasz jeĞli ukoĔczyáeĞ 18 lat i jesteĞ niezdolny do samodzielnej egzystencji
stwierdzonej wymienionym wyĪej orzeczeniem lekarskim oraz:
q nie masz ustalonego prawa do Ğwiadczenia o charakterze emerytalno-rentowym, a takĪe do innego Ğwiadczenia
pieniĊĪnego Þnansowanego ze Ğrodków publicznych, np. do zasiáku staáego, zasiáku okresowego lub do Ğwiadczenia z zagranicznej instytucji wáaĞciwej do spraw emerytalno-rentowych albo
q jeĞli jesteĞ uprawniony do ĞwiadczeĔ pieniĊĪnych Þnansowanych ze Ğrodków publicznych (nie dotyczy ĞwiadczeĔ
o charakterze jednorazowym) lub do Ğwiadczenia z zagranicznej instytucji wáaĞciwej do spraw emerytalno-rentowych i ich áączna wysokoĞü (ustalona przed dokonaniem odliczeĔ, potrąceĔ i zmniejszeĔ) – nie przekracza kwoty
1600 zá miesiĊcznie.
WaĪne! Gdy ustalamy kwotĊ 1600 zá, nie bierzemy pod uwagĊ renty rodzinnej przyznanej dziecku, które staáo siĊ
caákowicie niezdolne do pracy oraz do samodzielnej egzystencji albo caákowicie niezdolne do pracy w okresie przed
ukoĔczeniem 16 lat lub w czasie nauki w szkole przed osiągniĊciem 25 lat. Nie bierzemy pod uwagĊ równieĪ zasiáku
pielĊgnacyjnego oraz dodatków i ĞwiadczeĔ wypáacanych wraz ze Ğwiadczeniami emerytalno-rentowymi.
AbyĞmy mogli przyznaü Ci Ğwiadczenie uzupeániające, musisz mieü miejsce zamieszkania w Polsce oraz:
q posiadaü polskie obywatelstwo, lub
q posiadaü prawo pobytu lub prawo staáego pobytu w Polsce, jeĞli jesteĞ obywatelem jednego z paĔstw czáonkowskich
Unii Europejskiej (UE) albo Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim
Obszarze Gospodarczym (EOG) lub Konfederacji Szwajcarskiej, lub
q mieü zalegalizowany pobyt w Polsce (jeĞli jesteĞ obywatelem paĔstwa spoza UE albo EFTA).
ĝwiadczenie uzupeániające nie przysáuguje osobie, która jest tymczasowo aresztowana lub odbywa karĊ pozbawienia
wolnoĞci, z wyjątkiem osoby, która odbywa karĊ pozbawienia wolnoĞci w systemie dozoru elektronicznego.

Jak wycofaü wniosek
MoĪesz wycofaü ten wniosek – pisemnie lub ustnie do protokoáu. Nie musisz tego uzasadniaü.
Wniosek o Ğwiadczenie uzupeániające moĪesz wycofaü:
q jeĞli nie otrzymaáeĞ decyzji w tej sprawie,
q w ciągu miesiąca od dnia, w którym otrzymaáeĞ decyzjĊ.

Gdy wycofasz wniosek, umorzymy postĊpowanie w sprawie Ğwiadczenia uzupeániającego.

Gdzie znajdziesz wiĊcej informacji o Ğwiadczeniu uzupeániającym
W kaĪdej placówce ZUS lub na naszej stronie internetowej www.zus.pl, uzyskasz informacje na temat warunków:

q przyznania Ğwiadczenia uzupeániającego,
q zmiany wysokoĞci Ğwiadczenia uzupeániającego,
q ustania prawa do Ğwiadczenia uzupeániającego.

Na stronie www.zus.pl znajdziesz teĪ listĊ naszych placówek wraz z adresami i godzinami przyjĊü.
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