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WNIOSEK O WIADCZENIE UZUPE NIAJ CE

DLA OSÓB NIEZDOLNYCH DO SAMODZIELNEJ EGZYSTENCJI

Instrukcja wype niania

Wype nij ten wniosek, je li starasz si  o wiadczenie uzupe niaj ce dla osób niezdolnych do samodzielnej 

egzystencji.

Zanim wype nisz formularz, zapoznaj si  z do czon  do niego Informacj .

1. Wype nij WIELKIMI LITERAMI

2. Pola wyboru zaznacz znakiem X
3.  Wype nij kolorem czarnym lub niebieskim (nie o ówkiem) 

Dane wnioskodawcy

PESEL

Rodzaj, seria i numer dokumentu 

 potwierdzaj cego to samo
Podaj, je li nie masz nadanego numeru PESEL

Imi

Nazwisko

Imi  ojca

Imi  matki

Data urodzenia P e K M

dd / mm / rrrr

Obywatelstwo

Numer telefonu

Podaj numer telefonu – to u atwi nam kontakt w Twojej sprawie

Adres zameldowania na pobyt sta y w Polsce/ adres ostatniego zameldowania na pobyt sta y w Polsce/ 
adres miejsca pobytu w Polsce

Ulica

Numer domu Numer lokalu

Kod pocztowy Miejscowo

Gmina/ dzielnica
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Aktualny adres zamieszkania
Podaj, je li Twój adres zamieszkania jest inny ni  adres zameldowania na pobyt sta y w Polsce

Ulica

Numer domu Numer lokalu

Kod pocztowy Miejscowo

Gmina/ dzielnica

Nazwa pa stwa

Adres do korespondencji

Ulica

Numer domu Numer lokalu

Kod pocztowy Miejscowo

Gmina/ dzielnica

Nazwa pa stwa

Zakres wniosku

Wnioskuj  o przyznanie wiadczenia uzupe niaj cego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji.

O wiadczenie wnioskodawcy
O wiadczenie, które sk adasz dotyczy wiadcze  pieni nych Þ nansowanych ze rodków publicznych o charakterze innym ni  jednorazowe

O wiadczam, e:

nie mam ustalonego prawa do adnego wiadczenia pieni nego Þ nansowanego ze rodków publicznych

mam ustalone prawo do wiadczenia pieni nego Þ nansowanego ze rodków publicznych, które wykaza em w poni szej tabeli

Rodzaj wiadczenia pieni nego 
Þ nansowanego ze rodków publicznych 

(np. emerytura, zasi ek sta y)

Nazwa instytucji, która wyp aca wiadczenie 
(ZUS/ KRUS/ WBE/ ZER MSWiA/ OPS/ inny organ) 

oraz jej adres

Miesi czna 
wysoko  wiadczenia 

(przed odliczeniami, potr ceniami 
i zmniejszeniami)

1.

2.

3.

4.
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z o y em wniosek o inne wiadczenie pieni ne Þ nansowane ze rodków publicznych i aktualnie oczekuj  na decyzj  

w tej sprawie

Je li z o y e  wniosek o inne wiadczenie, podaj: rodzaj tego wiadczenia (np. emerytura, zasi ek sta y), nazw  instytucji (ZUS/ KRUS/ 
WBE/ ZER MSWiA/ OPS/ inny organ) oraz jej adres.

nie mam ustalonego prawa do adnego wiadczenia z zagranicznej instytucji w a ciwej do spraw emerytalno-rentowych

mam ustalone prawo do wiadczenia z zagranicznej instytucji w a ciwej do spraw emerytalno-rentowych

Je li wskaza e , e masz ustalone prawo do zagranicznego wiadczenia, podaj: rodzaj tego wiadczenia (np. emerytura lub renta z tytu u 
niezdolno ci do pracy), nazw  pa stwa i zagranicznej instytucji, która wyda a decyzj . Do cz dokument potwierdzaj cy prawo do tego 
wiadczenia oraz jego wysoko  – wystawiony przez zagraniczn  instytucj  w a ciw  do spraw emerytalno-rentowych.

z o y em wniosek o wiadczenie z zagranicznej instytucji w a ciwej do spraw emerytalno-rentowych i aktualnie oczekuj  

na decyzj  w tej sprawie

Je li wskaza e , e z o y e  wniosek o zagraniczne wiadczenie, podaj: rodzaj tego wiadczenia (np. emerytura lub renta z tytu u 
niezdolno ci do pracy), nazw  pa stwa i zagranicznej instytucji, do której z o y e  wniosek.

Inne informacje, które maj  wp yw na rozpatrzenie wniosku

1. Wniosek o wiadczenie uzupe niaj ce dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji z o y em równie  w innym ni  ZUS 

organie rentowym

TAK NIE

Je li zaznaczy e  TAK, podaj nazw  instytucji – KRUS/ WBE/ ZER MSWiA/ inny organ – oraz jej adres.

2. Przebywam w areszcie ledczym lub w zak adzie karnym

TAK NIE
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Informacje, o których mowa w art. 13 ust. 1 i 2 Rozporz dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep ywu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), s  dost pne w centrali lub terenowych jednostkach organizacyjnych ZUS oraz na stronie 

internetowej ZUS pod adresem: http://bip.zus.pl/rodo/rodo-klauzule-informacyjne

O wiadczenie wnioskodawcy, który nie posiada polskiego obywatelstwa

Mam prawo pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

TAK NIE

Je li zaznaczy e  TAK, wska  poni ej daty graniczne prawa pobytu:

od do prawo pobytu na sta e

dd / mm / rrrr dd / mm / rrrr

Sposób wyp aty wiadczenia
Je li przyznali my Ci inne wiadczenie (np. emerytur  lub rent ), sposób wyp aty wiadczenia uzupe niaj cego, o które wnioskujesz, jest taki 
sam jak wyp aty wcze niej przyznanego wiadczenia. W takim przypadku nie musisz wskazywa  sposobu wyp aty wiadczenia uzupe niaj cego.

wiadczenie uzupe niaj ce prosz  przekazywa  na:

na podany w tym wniosku adres w Polsce

zameldowania zamieszkania do korespondencji

na rachunek bankowy w Polsce

Numer rachunku

Imi  i nazwisko w a ciciela rachunku

Za czniki

Za czam nast puj c  liczb  dokumentów:

Za czam orzeczenie o niezdolno ci do samodzielnej egzystencji TAK NIE

Sposób odbioru odpowiedzi

w placówce ZUS (osobi cie 

lub przez osob  upowa nion )

poczt  na adres 

wskazany we wniosku

na moim koncie na Platformie Us ug 

Elektronicznych (PUE ZUS)

wiadomy odpowiedzialno ci karnej za sk adanie nieprawdziwych zezna , o wiadczam, e dane zawarte we wniosku 
poda em zgodnie z prawd , co potwierdzam z o onym podpisem.

Data

dd / mm / rrrr Czytelny podpis
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INFORMACJA 

do wniosku o wiadczenie uzupe niaj ce dla osób niezdolnych 

do samodzielnej egzystencji

Co za atwisz tym wnioskiem

Gdy z o ysz ten wniosek oraz niezb dn  dokumentacj  rozpatrzymy Twoje uprawnienia do wiadczenia 

uzupe niaj cego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, zwanego dalej wiadczeniem uzupe niaj cym.

Kiedy ZUS jest w a ciwy do rozpatrzenia wniosku o wiadczenie uzupe niaj ce 

Je li jeste  uprawniony do wiadczenia emerytalno-rentowego, wniosek o wiadczenie uzupe niaj ce z ó  do organu 

rentowego, który wyp aca to wiadczenie. Organem takim mo e by : Zak ad Ubezpiecze  Spo ecznych (ZUS), Kasa 

Rolniczego Ubezpieczenia Spo ecznego (KRUS), Wojskowe Biuro Emerytalne (WBE), Zak ad Emerytalno-Rentowy 

Ministerstwa Spraw Wewn trznych i Administracji (ZER MSWiA). 

Je li jeste  uprawniony do wiadczenia emerytalno-rentowego przyznanego przez ZUS – wniosek o wiadczenie 

uzupe niaj ce z ó  do placówki ZUS. Wniosek o wiadczenie uzupe niaj ce z ó  do ZUS równie , gdy: 

 q jeste  uprawniony do wiadczenia emerytalno-rentowego przyznanego przez ZUS i przez inny organ rentowy, np. 

KRUS oraz do dodatku piel gnacyjnego, który jest Ci wyp acany wraz ze wiadczeniem przyznanym przez ZUS, 

 q nie masz ustalonego prawa do wiadczenia emerytalno-rentowego, ale pobierasz inne wiadczenie pieni ne 

Þ nansowane ze rodków publicznych – np. zasi ek sta y, zasi ek okresowy (nie dotyczy wiadcze  o charakterze 

jednorazowym),

 q nie masz ustalonego prawa do wiadczenia emerytalno-rentowego i nie masz ustalonego prawa do innego wiad-

czenia pieni nego Þ nansowanego ze rodków publicznych. 

Wniosek o wiadczenie uzupe niaj ce mo esz z o y  w ka dej placówce ZUS. Wniosek ten rozpatrzy placówka ZUS, 

która wyp aca Ci wiadczenie emerytalno-rentowe. Je li nie masz ustalonego prawa do takiego wiadczenia – wniosek 

rozpatrzy placówka ZUS w a ciwa ze wzgl du na Twoje miejsce zamieszkania. Je li mieszkasz w Polsce, jest to 

adres zameldowania na pobyt sta y. Je li nie masz adresu zamieszkania, wniosek rozpatrzy placówka ZUS w a ciwa 

ze wzgl du na Twój adres miejsca pobytu w Polsce lub adres ostatniego zameldowania na pobyt sta y w Polsce. 

Potrzebne dokumenty

Potrzebnym dokumentem jest dokument potwierdzaj cy niezdolno  do samodzielnej egzystencji, którym jest: 

 q wydane przez lekarza orzecznika ZUS/ komisj  lekarsk  ZUS orzeczenie o ca kowitej niezdolno ci do pracy i nie-

zdolno ci do samodzielnej egzystencji,

 q wydane przez lekarza orzecznika ZUS/ komisj  lekarsk  ZUS orzeczenie o niezdolno ci do samodzielnej egzy-

stencji,

 q wydane (przed 1 wrze nia 1997 r.) przez komisj  lekarsk  do spraw inwalidztwa i zatrudnienia orzeczenie o zali-

czeniu do I grupy inwalidów – na podstawie, którego masz ustalone prawo do wiadczenia w ZUS.

Wa ne! Je li takie orzeczenie wydane zosta o wcze niej w Twojej sprawie dla potrzeb ustalenia prawa do innego 

wiadczenia (np. dodatku piel gnacyjnego, renty z tytu u niezdolno ci do pracy) – przed o enie tego dokumentu nie 

dotyczy Ci , poniewa  ZUS jest w jego posiadaniu.

Dokumentem potwierdzaj cym niezdolno  do samodzielnej egzystencji, na podstawie którego ZUS mo e ustali  

prawo do wiadczenia uzupe niaj cego, jest równie : 

 q orzeczenie o ca kowitej niezdoln o ci do pracy w gospodarstwie rolnym i niezdolno ci do samodzielnej egzystencji,

 q orzeczenie o ca kowitej niezdolno ci do s u by i niezdolno ci do samodzielnej egzystencji. 

Je li takie orzeczenie wydane zosta o w Twojej sprawie do cz je do wniosku – je li ZUS jest organem w a ciwym 

do rozpatrzenia wniosku o wiadczenie uzupe niaj ce. 
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Je li w Twojej sprawie nie zosta o wcze niej wydane orzeczenie potwierdzaj ce niezdolno  do samodzielnej 

egzystencji albo up yn  okres, na który zosta o wydane, do wniosku do cz:

 q za wiadczenie o stanie zdrowia wystawione (na formularzu OL-9) przez lekarza prowadz cego leczenie, nie 

wcze niej ni  na miesi c przed dat  z o enia tego wniosku,

 q posiadan  dokumentacj  medyczn  oraz inne dokumenty maj ce znaczenie dla wydania orzeczenia o niezdolno ci 

do samodzielnej egzystencji (historia choroby, kserokopie kart informacyjnych, karta badania proÞ laktycznego, 

dokumentacja rehabilitacji leczniczej, zawodowej).

Je li posiadasz, do wniosku do cz orzeczenie o znacznym stopniu niepe nosprawno ci.

Je li jeste  uprawniony do emerytury lub renty zagranicznej lub innego wiadczenia zagranicznego o podobnym 

charakterze – do wniosku do cz dokument potwierdzaj cy prawo do tego wiadczenia i jego wysoko , wystawiony 

przez zagraniczn  instytucj  w a ciw  do spraw emerytalno-rentowych.

Je li jeste  cudzoziemcem – do wniosku do cz stosowny dokument, który uprawnia Ci  do pobytu w Polsce. 

Jakie warunki musisz spe ni , aby otrzyma  wiadczenie uzupe niaj ce 

wiadczenie uzupe niaj ce otrzymasz je li uko czy e  18 lat i jeste  niezdolny do samodzielnej egzystencji 

stwierdzonej wymienionym wy ej orzeczeniem lekarskim oraz:

 q nie masz ustalonego prawa do wiadczenia o charakterze emerytalno-rentowym, a tak e do innego wiadczenia 

pieni nego Þ nansowanego ze rodków publicznych, np. do zasi ku sta ego, zasi ku okresowego lub do wiad-

czenia z zagranicznej instytucji w a ciwej do spraw emerytalno-rentowych albo 

 q je li jeste  uprawniony do wiadcze  pieni nych Þ nansowanych ze rodków publicznych (nie dotyczy wiadcze  

o charakterze jednorazowym) lub do wiadczenia z zagranicznej instytucji w a ciwej do spraw emerytalno-rento-

wych i ich czna wysoko  (ustalona przed dokonaniem odlicze , potr ce  i zmniejsze ) – nie przekracza kwoty 

1600 z  miesi cznie. 

Wa ne! Gdy ustalamy kwot  1600 z , nie bierzemy pod uwag  renty rodzinnej przyznanej dziecku, które sta o si  

ca kowicie niezdolne do pracy oraz do samodzielnej egzystencji albo ca kowicie niezdolne do pracy w okresie przed 

uko czeniem 16 lat lub w czasie nauki w szkole przed osi gni ciem 25 lat. Nie bierzemy pod uwag  równie  zasi ku 

piel gnacyjnego oraz dodatków i wiadcze  wyp acanych wraz ze wiadczeniami emerytalno-rentowymi.

Aby my mogli przyzna  Ci wiadczenie uzupe niaj ce, musisz mie  miejsce zamieszkania w Polsce oraz:

 q posiada  polskie obywatelstwo, lub 

 q posiada  prawo pobytu lub prawo sta ego pobytu w Polsce, je li jeste  obywatelem jednego z pa stw cz onkowskich 

Unii Europejskiej (UE) albo Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim 

Obszarze Gospodarczym (EOG) lub Konfederacji Szwajcarskiej, lub 

 q mie  zalegalizowany pobyt w Polsce (je li jeste  obywatelem pa stwa spoza UE albo EFTA). 

wiadczenie uzupe niaj ce nie przys uguje osobie, która jest tymczasowo aresztowana lub odbywa kar  pozbawienia 

wolno ci, z wyj tkiem osoby, która odbywa kar  pozbawienia wolno ci w systemie dozoru elektronicznego.

Jak wycofa  wniosek 

Mo esz wycofa  ten wniosek – pisemnie lub ustnie do protoko u. Nie musisz tego uzasadnia . 

Wniosek o wiadczenie uzupe niaj ce mo esz wycofa :

 q je li nie otrzyma e  decyzji w tej sprawie,

 q w ci gu miesi ca od dnia, w którym otrzyma e  decyzj .

Gdy wycofasz wniosek, umorzymy post powanie w sprawie wiadczenia uzupe niaj cego.

Gdzie znajdziesz wi cej informacji o wiadczeniu uzupe niaj cym 

W ka dej placówce ZUS lub na naszej stronie internetowej www.zus.pl, uzyskasz informacje na temat warunków:

 q przyznania wiadczenia uzupe niaj cego,

 q zmiany wysoko ci wiadczenia uzupe niaj cego,

 q ustania prawa do wiadczenia uzupe niaj cego.

Na stronie www.zus.pl znajdziesz te  list  naszych placówek wraz z adresami i godzinami przyj . 

Sk ad: PoligraÞ a ZUS/W-wa; zam. nr 2245/19


