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INFORMACJA
do wniosku o Ğwiadczenie w wysokoĞci dodatku kombatanckiego/
dodatek kombatancki/ dodatek kompensacyjny/ ryczaát energetyczny
Co zaáatwisz tym wnioskiem
1. Gdy záoĪysz ten wniosek i jesteĞ kombatantem albo osobą represjonowaną:
— wraz z przyznanym Ci Ğwiadczeniem emerytalno-rentowym podejmiemy wypáatĊ dodatku kombatanckiego, dodatku
kompensacyjnego i ryczaátu energetycznego – jeĞli Twój wniosek dotyczyá tych ĞwiadczeĔ,
— podejmiemy wypáatĊ Ğwiadczenia w wysokoĞci dodatku kombatanckiego wraz z dodatkiem kompensacyjnym
i ryczaátem energetycznym – jeĞli Twój wniosek dotyczyá tego Ğwiadczenia.
JesteĞ wdową/ wdowcem po kombatancie/ osobie represjonowanej wraz z przyznanym Ci Ğwiadczeniem emerytalno-rentowym – podejmiemy wypáatĊ dodatku kompesacyjnego wraz z ryczaátem energetycznym.

Która placówka ZUS rozpatruje Twój wniosek
2. Ten wniosek moĪesz záoĪyü w dowolnej placówce ZUS, jednakĪe:
— wniosek o dodatek kombatancki, dodatek kompensacyjny i ryczaát energetyczny rozpatruje placówka ZUS, która
przyznaáa Ci Ğwiadczenie emerytalno-rentowe,
— jeĞli mieszkasz za granicą w paĔstwie, z którym Polska nie zawaráa umowy dwustronnej o zabezpieczeniu
spoáecznym, wniosek o wymienione Ğwiadczenia rozpatruje Wydziaá Realizacji Umów MiĊdzynarodowych w Oddziale
ZUS w Rzeszowie,
— wniosek o Ğwiadczenie w wysokoĞci dodatku kombatanckiego wraz z dodatkiem kompensacyjnym i ryczaátem
energetycznym, rozpatruje placówka ZUS, wáaĞciwa ze wzglĊdu na Twoje miejsce zamieszkania. JeĞli mieszkasz
w Polsce, jest to adres zameldowania na pobyt staáy. JeĞli mieszkasz za granicą wniosek o to Ğwiadczenie rozpatruje
Wydziaá Realizacji Umów MiĊdzynarodowych w Oddziale ZUS w Warszawie.

Potrzebne dokumenty
3. Dokumenty na podstawie których ustalimy, czy przysáuguje Ci wypáata dodatku kombatanckiego, dodatku
kompensacyjnego, ryczaátu energetycznego oraz Ğwiadczenia w wysokoĞci dodatku kombatanckiego, to w szczególnoĞci:
— ZaĞwiadczenie o uprawnieniach UrzĊdu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych lub
— Decyzja Kierownika/ Szefa UrzĊdu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych lub
— ZaĞwiadczenie o uprawnieniach Kierownika/ Szefa UrzĊdu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych lub
— ZaĞwiadczenie UrzĊdu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych o uprawnieniach przysáugujących wdowom /
wdowcom – emerytom lub rencistom po kombatantach i osobach uprawnionych lub
— ZaĞwiadczenie Kierownika/ Szefa UrzĊdu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych o uprawnieniach
przysáugujących wdowom/ wdowcom – emerytom lub rencistom po kombatantach i osobach uprawnionych.

Warunki, które musi speániü kombatant i osoba represjonowana, aby otrzymaü
Ğwiadczenie w wysokoĞci dodatku kombatanckiego
4. JesteĞ kombatantem albo osobą represjonowaną oraz:
— nie masz przyznanego Ğwiadczenia emerytalno-rentowego (przez ZUS, KRUS, Zakáad Emerytalno-Rentowy MSWiA,
Wojskowe Biuro Emerytalne, Biuro Emerytalne SáuĪby WiĊziennej) ani teĪ uposaĪenia w stanie spoczynku albo
uposaĪenia rodzinnego (przyznanego przez wáaĞciwą jednostkĊ organizacyjną wymiaru sprawiedliwoĞci),
— nie osiągasz zarobków z tytuáu pracy, pozarolniczej dziaáalnoĞci gospodarczej podlegającej ubezpieczeniu
spoáecznemu lub z tytuáu rolniczej dziaáalnoĞci gospodarczej, podlegającej obowiązkowemu ubezpieczeniu rolników,
— osiągnąáeĞ wiek 55 lat – w przypadku kobiety i 60 lat – w przypadku mĊĪczyzny,
wtedy ustalimy, czy przysáuguje Ci wypáata Ğwiadczenia w wysokoĞci dodatku kombatanckiego áącznie z dodatkiem
kompensacyjnym oraz ryczaátem energetycznym.

Zbieg prawa do ĞwiadczeĔ
5. JeĞli masz prawo do wiĊcej niĪ jednego Ğwiadczenia emerytalno-rentowego, przysáuguje Ci jeden dodatek kombatancki,
jeden dodatek kompensacyjny oraz jeden ryczaát energetyczny. JeĞli masz prawo do dodatku kombatanckiego i dodatku
z tytuáu tajnego nauczania, przysáuguje Ci tylko jeden z tych dodatków – wyĪszy lub przez Ciebie wybrany.

Zakáad UbezpieczeĔ Spoáecznych w internecie – www.zus.pl
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Wypáata ĞwiadczeĔ dla osób zamieszkaáych w Polsce
6. JeĞli mieszkasz w Polsce wówczas: dodatek kombatancki, dodatek kompensacyjny oraz ryczaát energetyczny,
a w przypadku wdowy/ wdowca po kombatancie/ osobie represjonowanej dodatek kompensacyjny oraz ryczaát
energetyczny – bĊdziemy wypáacaü wraz z pobieranym przez Ciebie Ğwiadczeniem emerytalno-rentowym.
JeĞli natomiast wystąpią okolicznoĞci powodujące zawieszenia prawa do Ğwiadczenia emerytalno-rentowego – wówczas
ryczaát energetyczny oraz dodatek kompensacyjny bĊdziemy wypáacaü kwartalnie w trzecim miesiącu kwartaáu.
ĝwiadczenie w wysokoĞci dodatku kombatanckiego wraz z dodatkiem kompensacyjnym i ryczaátem energetycznym
zawsze wypáacamy kwartalnie w trzecim miesiącu kwartaáu.

Wypáata ĞwiadczeĔ dla osób zamieszkaáych za granicą
7. JeĞli mieszkasz za granicą dodatek kombatancki, dodatek kompensacyjny oraz ryczaát energetyczny wraz z przyznaną
Ci emeryturą, rentą lub innym Ğwiadczeniem, wypáacimy zgodnie z Twoim wnioskiem.
1) Na Twój rachunek bankowy w paĔstwie zamieszkania:
q jeĞli mieszkasz za granicą w paĔstwie Unii Europejskiej (UE)/ Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu
(EFTA) albo w paĔstwie, z którym Polska zawaráa umowĊ dwustronną o zabezpieczeniu spoáecznym, Twoje
Ğwiadczenia wypáacimy Ci na Twój zagraniczny rachunek bankowy,
q jeĞli mieszkasz w paĔstwie, z którym Polska nie zawaráa umowy dwustronnej o zabezpieczeniu spoáecznym,
ZUS moĪe nie mieü moĪliwoĞci przekazania ĞwiadczeĔ na rachunek bankowy w tym paĔstwie. W takiej sytuacji
moĪemy wypáaciü Ci Ğwiadczenia za granicĊ w innej formie – wówczas otrzymasz od nas pismo w tej sprawie.
2) W Polsce:
q na Twój rachunek bankowy,
q na adres upowaĪnionej przez Ciebie osoby zamieszkaáej w Polsce.

Uwaga!

Aktualny wykaz paĔstw, z którymi PolskĊ áączy dwustronna umowa miĊdzynarodowa o zabezpieczeniu spoáecznym, a takĪe
paĔstw czáonkowskich UE/ EFTA uzyskasz w kaĪdej placówce ZUS lub na naszej stronie internetowej www.zus.pl.
8. JeĪeli nie masz prawa do ĞwiadczeĔ emerytalno-rentowych, a jesteĞ uprawniony do Ğwiadczenia w wysokoĞci dodatku
kombatanckiego oraz do dodatku kompensacyjnego i ryczaátu energetycznego, to obowiązują CiĊ zasady wypáaty
opisane w punkcie 7.
JeĞli wystąpią okolicznoĞci powodujące zawieszenie prawa do Ğwiadczenia emerytalno-rentowego – wówczas ryczaát
energetyczny oraz dodatek kompensacyjny bĊdziemy wypáacaü kwartalnie w trzecim miesiącu kwartaáu.
ĝwiadczenie w wysokoĞci dodatku kombatanckiego wraz z dodatkiem kompensacyjnym i ryczaátem energetycznym
zawsze wypáacamy kwartalnie w trzecim miesiącu kwartaáu.
9. JeĞli jesteĞ wdową/ wdowcem – emerytem/ rencistą pozostaáym po kombatancie/ osobie represjonowanej, to przysáugujący
Ci dodatek kompensacyjny i ryczaát energetyczny, podlega transferowi tylko do: BoĞni i Hercegowiny, Chorwacji, Serbii,
Czarnogóry oraz do Sáowenii.
JeĪeli mieszkasz w innych paĔstwach niĪ wymienione, dodatek kompensacyjny i ryczaát energetyczny wypáacimy na
Twój wniosek – na Twój rachunek bankowy prowadzony w Polsce lub na adres upowaĪnionej przez Ciebie osoby, która
mieszka w Polsce.

WaĪna informacja dla osób mieszkających w USA
10. JeĞli nie chcesz ponosiü opáat bankowych pobieranych przez banki w USA, zalecamy by przelewy byáy realizowane
w formie elektronicznego przelewu ACH „DIRECT DEPOSIT”.
JeĪeli na Twój rachunek bankowy w USA moĪna dokonywaü przelewów ACH „DIRECT DEPOSIT”, podaj w odpowiednim
polu wniosku kod identyÞkacyjny banku macierzystego w USA, który prowadzi Twój rachunek bankowy.
NaleĪnoĞci nie mogą byü realizowane metodą ACH „DIRECT DEPOSIT” w przypadku korzystania – przy dokonywaniu
przelewów na Twój rachunek bankowy – z banku poĞredniczącego (banku korespondenta).

Uwaga!
Podany numer rachunku bankowego musi naleĪeü do Ciebie.

Skáad: Poligrafia ZUS/W-wa; zam. nr 1611/18
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