KOMUNIKAT
500+ ŚWIADCZENIE UZUPEŁNIAJĄCE DLA OSÓB NIEZDOLNYCH DO SAMODZIELNEJ
EGZYSTENCJI REALIZOWANE PRZEZ ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH.

Świadczenie uzupełniające otrzyma osoba, która:
1) ukończyła 18 lat;
2) jest niezdolna do samodzielnej egzystencji, a niezdolność została stwierdzona
orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji lub całkowitej niezdolności
do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;
3) jest uprawniona do świadczeń (emerytury, renty albo innych świadczeń pieniężnych
finansowanych ze środków publicznych, łącznie z kwotą wypłaconą przez zagraniczną
instytucje właściwą do spraw emerytalno-rentowych), ale ich łączna wysokość brutto
nie przekracza 1600,00 zł.
Świadczenie uzupełniające nie przysługuje osobie, która jest tymczasowo
aresztowana lub odbywa karę pozbawienia wolności. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy taka
osoba odbywa karę pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego – wtedy
świadczenie może przysługiwać.

WYSOKOŚĆ ŚWIADCZENIA UZUPEŁNIAJĄCEGO
Świadczenie uzupełniające przysługuje w wysokości 500,00 zł., jeśli:
1) osoba nie jest uprawniona do emerytury ani renty i nie ma ustalonego prawa do
innego świadczenia pieniężnego finansowego ze środków publicznych, lub;
2) ma takie świadczenia, ale ich łączna kwota brutto nie przekracza 1100,00 zł.
Jeśli osoba pobiera emeryturę, rentę lub inne świadczenie finansowe ze środków
publicznych
i łączna kwota brutto tych świadczeń wynosi więcej niż 1100,00 zł., a nie przekracza
1600,00 zł., wysokość świadczenia uzupełniającego będzie niższa niż 500,00 zł. (będzie
stanowiła wyrównanie do kwoty 1600,00 zł. brutto).

WAŻNE!
Przy ustaleniu kwoty 1600,00 zł., ZUS nie uwzględnia kwoty renty rodzinnej
przyznanej dziecku, które stało się całkowicie niezdolne do pracy oraz do
samodzielnej egzystencji lub całkowicie niezdolne do pracy przed ukończeniem 16
roku życia lub w czasie nauki w szkole przez ukończeniem 25 roku życia.

WYTYCZNE DO SKŁADANIA WNIOSKU:
Aby otrzymać świadczenie uzupełniające, należy złożyć wniosek w każdej placówce ZUS
lub przesłać pocztą.
Druk wniosku można pobrać ze strony www.zus.pl, lub w biurze obsługi klientów
w placówkach ZUS.
Do wniosku o świadczenie uzupełniające należy dołączyć:
- orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji,
albo
- orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej
egzystencji,
albo
- wydane (przed 1 września 1997 r.) przez komisje lekarską do spraw inwalidztwa
i zatrudnienia orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidów – jeśli nie upłynął okres, na
jaki orzeczono inwalidztwo.
Jeśli ZUS ma takie orzeczenie wnioskodawcy w dokumentacji emerytalno-rentowej –
osoba wnioskująca o świadczenie uzupełniające nie musi go dołączać.

Dokumentem potwierdzającym niezdolność do samodzielnej egzystencji na podstawie,
którego ZUS może ustalić prawo do świadczenia uzupełniającego, jest również:
1) orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i niezdolności
do samodzielnej egzystencji;
2) orzeczenie o całkowitej niezdolności do służby i niezdolności do samodzielnej
egzystencji.
Jeśli osoba nie ma orzeczenia potwierdzającego niezdolność do samodzielnej egzystencji
albo upłynął okres, na który zostało ono wydane, do wniosku dołącza zaświadczenie
o stanie zdrowia wydane przez lekarza nie wcześniej niż na miesiąc przed złożeniem
wniosku oraz – jeśli posiada – dokumentację medyczną i inne dokumenty, które mają
znaczenie przy orzekaniu o niezdolności do samodzielnej egzystencji, np.:
1) kartę badania profilaktycznego;
2) dokumentację rehabilitacji lekarskiej lub zawodowej;
3) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

PRZYZNANIE ŚWIADCZENIA UZUPEŁNIAJĄCEGO 500+
Świadczenie uzupełniające będzie od miesiąca, w którym wnioskodawca spełnia
wymagane warunki, nie wcześniej jednak niż od miesiąca, w którym wpłynął wniosek
o świadczenie.
Pomoc przy wypełnianiu wniosku wnioskodawcy uzyskują we wszystkich
placówkach ZUS na salach obsługi klientów – w godzinach otwarcia sal
oraz w Centrum Obsługi Telefonicznej pod numerem 22 560 16 00.

Podstawa prawna.
Ustawa z dnia 31 lipca 2019 r., o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do
samodzielnej egzystencji (Dz.U. poz. 1622).

