KARTA USŁUGI
USTALANIE UPRAWNIEŃ DO ŚWIADCZEŃ

Renta inwalidy wojennego

KOGO DOTYCZY?

II. Żołnierza, który:
1. stał się niezdolny do pracy częściowo lub całkowicie w związku z działaniami
wojennymi lub mającymi charakter wojennych w czasie:
• pełnienia w okresie wojny 1939–1945 służby w Wojsku Polskim, w polskich
formacjach wojskowych przy armiach sojuszniczych oraz w oddziałach ruchu
podziemnego lub partyzanckiego prowadzących na obszarze państwa polskiego
walkę z hitlerowskim okupantem
• uczestnictwa w walkach z oddziałami Ukraińskiej Powstańczej Armii oraz
grupami Wehrwolfu
2. ma obywatelstwo polskie i stał się niezdolny do pracy częściowo lub całkowicie
w związku z działaniami wojennymi lub mającymi charakter wojennych w czasie
pełnienia w okresie wojny 1939–1945 służby w Armii Związku Socjalistycznych Republik
Radzieckich oraz w armiach sojuszniczych, a także w oddziałach antyfaszystowskich
ruchu podziemnego lub partyzanckiego działających na obszarze innych państw
albo
II. osoby mającej obywatelstwo polskie, która stała się częściowo lub całkowicie
niezdolna do pracy w wyniku następstw zranień lub kontuzji doznanych w związku z:
• pełnieniem służby w wojskowych oddziałach ludowych w czasie wojny domowej
w Hiszpanii lub w okresie internowania w następstwie tej służby
• udziałem w obronie Poczty Gdańskiej we wrześniu 1939 r. i w walkach o Cytadelę
Poznańską w lutym 1945 r.
• uczestniczeniem w konwojach w okresie wojny 1939–1945 w charakterze członka
załóg handlowych statków morskich
• udziałem w powstaniu wielkopolskim oraz powstaniach śląskich
• rozminowywaniem kraju w czasie pełnienia służby w Siłach Zbrojnych Polskiej
Rzeczypospolitej Ludowej po zakończeniu wojny 1939–1945.

JAKIE
DOKUMENTY SĄ
WYMAGANE?

• Wniosek o rentę z tytułu niezdolności do pracy – pobierz ze strony www.zus.pl
lub zaloguj się do Platformy Usług Elektronicznych ZUS (PUE), by złożyć wniosek
elektronicznie. Formularz wniosku jest również dostępny w punkcie informacyjnym
w sali obsługi klientów w każdej jednostce organizacyjnej ZUS
• zaświadczenie o stanie zdrowia N-9 wystawione nie wcześniej niż na miesiąc przed
złożeniem wniosku oraz ewentualnie dokumentacja medyczna
• dokumenty potwierdzające okresy służby wojskowej.

KIEDY ZŁOŻYĆ
DOKUMENTY?
GDZIE I W JAKI
SPOSÓB ZŁOŻYĆ
DOKUMENTY?
JAK I KIEDY
ZUS ZAŁATWI
SPRAWĘ?

W każdym czasie przed zamierzonym terminem przejścia na rentę.
Świadczenie zostanie ustalone od miesiąca zgłoszenia wniosku.

Wniosek można złożyć:
• osobiście lub przez pełnomocnika w dowolnej jednostce organizacyjnej ZUS
(pisemnie lub ustnie do protokołu)
• za pośrednictwem: operatora pocztowego, płatnika składek, polskiego urzędu konsularnego
• w formie dokumentu elektronicznego przez PUE.
Wniosek rozpatruje organ rentowy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby
zainteresowanej lub jednostka organizacyjna Zakładu wyznaczona przez Prezesa ZUS.
Po analizie wniosku i załączonej dokumentacji oraz ewentualnym przeprowadzeniu
postępowania wyjaśniającego organ rentowy wydaje decyzję w terminie 30 dni
od wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania decyzji.

CZY MOŻNA SIĘ
ODWOŁAĆ?

Od decyzji przysługuje odwołanie, które należy wnieść pisemnie lub ustnie do protokołu,
za pośrednictwem jednostki organizacyjnej ZUS, która wydała decyzję, do sądu okręgowego –
sądu pracy i ubezpieczeń społecznych, w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji.
Postępowanie odwoławcze jest wolne od opłat.
Renta inwalidy wojennego jest swoistym odszkodowaniem za utratę zdrowia w służbie
dla ojczyzny. Dlatego jej wypłata nie podlega ograniczeniom w razie osiągania przez
inwalidę przychodów z pracy lub innej działalności zarobkowej.
W razie posiadania uprawnień do emerytury – renta może być wypłacana wraz z tą
emeryturą (półtora świadczenia).
W przypadku posiadania uprawnień z tytułu inwalidztwa do świadczeń o charakterze
rentowym z instytucji zagranicznej rentę zmniejsza się miesięcznie o 25%, niezależnie
od zmniejszenia wynikającego z przepisów o zbiegu uprawnień rentowych.

INFORMACJE
DODATKOWE

PODSTAWA
PRAWNA

Wniosek może zostać wycofany, jednakże nie później niż do dnia uprawomocnienia się
decyzji organu rentowego, tj. w przypadku, gdy nie zostało złożone odwołanie do sądu
– w terminie miesiąca od daty doręczenia decyzji.
Przy załatwianiu formalności można skorzystać z pomocy pracowników ZUS:
• w Centrum Obsługi Telefonicznej
—— pod numerem telefonu 22 560 16 00 (opłata za połączenie jest zgodna z planem
taryfikacyjnym danego operatora)
—— za pośrednictwem e-maila cot@zus.pl
—— przez komunikator Skype na stronie www.zus.pl lub pod zus_centrum_obslugi_tel
—— przez czat na stronie www.zus.pl
konsultanci są dostępni w dni robocze: pon.– pt. w godz. 7.00–18.00
• w najbliższej jednostce organizacyjnej ZUS
lub uzyskać informację na stronie internetowej www.zus.pl.
• Ustawa z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz
ich rodzin
• Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń
Społecznych
• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 października 2011 r.
w sprawie postępowania o świadczenia emerytalno-rentowe
• Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących
zadania publiczne
• Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie
sporządzania i doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania
formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych.

Niniejsza karta ma charakter informacyjny i nie stanowi podstawy do wnoszenia roszczeń o świadczenia.

PUE (Platforma Usług Elektronicznych ZUS) to nowoczesna i wygodna forma kontaktu z ZUS. Dzięki PUE można
zrealizować wiele spraw związanych z ubezpieczeniami społecznymi bez wychodzenia z domu – przez Internet.
Klienci, którzy posiadają swój profil na PUE, mogą m.in. składać elektronicznie wnioski, otrzymywać elektronicznie
odpowiedzi z ZUS i zarezerwować wizytę w placówce ZUS. Więcej informacji na temat możliwości korzystania
z PUE oraz sposobu rejestracji profilu znajduje się na stronie www.zus.pl.
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