
ERK

www.zus.pl Strona 1 z 5

WNIOSEK 

 

 

—

—

X



www.zus.pl Strona 2 z 5

ERK



www.zus.pl Strona 3 z 5

ERK



www.zus.pl Strona 4 z 5

ERK



www.zus.pl Strona 5 z 5

ERK



ERK

Zak ad Ubezpiecze  Spo ecznych w internecie – www.zus.pl Strona 1 z 2

INFORMACJA
do wniosku o wiadczenie w wysoko ci dodatku kombatanckiego/ 

dodatek kombatancki/ dodatek kompensacyjny/ rycza t energetyczny

Co za atwisz tym wnioskiem 

1. Gdy z o ysz ten wniosek i jeste  kombatantem albo osob  represjonowan :

 — wraz z przyznanym Ci wiadczeniem emerytalno-rentowym podejmiemy wyp at  dodatku kombatanckiego, dodatku 

kompensacyjnego i rycza tu energetycznego – je li Twój wniosek dotyczy  tych wiadcze ,

 — podejmiemy wyp at  wiadczenia w wysoko ci dodatku kombatanckiego wraz z dodatkiem kompensacyjnym 

i rycza tem energetycznym – je li Twój wniosek dotyczy  tego wiadczenia. 

Jeste  wdow / wdowcem po kombatancie/ osobie represjonowanej wraz z przyznanym Ci wiadczeniem emerytalno-

-rentowym – podejmiemy wyp at  dodatku kompesacyjnego wraz z rycza tem energetycznym.

Która placówka ZUS rozpatruje Twój wniosek 

2. Ten wniosek mo esz z o y  w dowolnej placówce ZUS, jednak e:

 — wniosek o dodatek kombatancki, dodatek kompensacyjny i rycza t energetyczny rozpatruje placówka ZUS, która 

przyzna a Ci wiadczenie emerytalno-rentowe, 

 — je li mieszkasz za granic  w pa stwie, z którym Polska nie zawar a umowy dwustronnej o zabezpieczeniu 

spo ecznym, wniosek o wymienione wiadczenia rozpatruje Wydzia  Realizacji Umów Mi dzynarodowych w Oddziale 

ZUS w Rzeszowie,

 — wniosek o wiadczenie w wysoko ci dodatku kombatanckiego wraz z dodatkiem kompensacyjnym i rycza tem 

energetycznym, rozpatruje 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 mieszkasz za granic  wniosek o to wiadczenie rozpatruje 

Wydzia  Realizacji Umów Mi dzynarodowych w Oddziale ZUS w Warszawie.

Potrzebne dokumenty

3. Dokumenty na podstawie których ustalimy, czy przys uguje Ci wyp ata dodatku kombatanckiego, dodatku 

kompensacyjnego, rycza tu energetycznego oraz wiadczenia w wysoko ci dodatku kombatanckiego, to w szczególno ci: 

 — Za wiadczenie o uprawnieniach Urz du do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych lub 

 — Decyzja Kierownika/ Szefa Urz du do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych lub

 — Za wiadczenie o uprawnieniach Kierownika/ Szefa Urz du do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych lub

 — Za wiadczenie Urz du do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych o uprawnieniach przys uguj cych wdowom / 

wdowcom – emerytom lub rencistom po kombatantach i osobach uprawnionych lub

 — Za wiadczenie Kierownika/ Szefa Urz du do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych o uprawnieniach 

przys uguj cych wdowom/ wdowcom – emerytom lub rencistom po kombatantach i osobach uprawnionych.

Warunki, które musi spe ni  kombatant i osoba represjonowana, aby otrzyma  
wiadczenie w wysoko ci dodatku kombatanckiego

4. Jeste  kombatantem albo osob  represjonowan  oraz: 

 — nie masz przyznanego wiadczenia emerytalno-rentowego (przez ZUS, KRUS, Zak ad Emerytalno-Rentowy MSWiA, 

Wojskowe Biuro Emerytalne, Biuro Emerytalne S u by Wi ziennej) ani te  uposa enia w stanie spoczynku albo 

uposa enia rodzinnego (przyznanego przez w a ciw  jednostk  organizacyjn  wymiaru sprawiedliwo ci), 

 — nie osi gasz zarobków z tytu u pracy, pozarolniczej dzia alno ci gospodarczej podlegaj cej ubezpieczeniu 

spo ecznemu lub z tytu u rolniczej dzia alno ci gospodarczej, podlegaj cej obowi zkowemu ubezpieczeniu rolników, 

 — osi gn e  wiek 55 lat – w przypadku kobiety i 60 lat – w przypadku m czyzny,

wtedy ustalimy, czy przys uguje Ci wyp ata wiadczenia w wysoko ci dodatku kombatanckiego cznie z dodatkiem 

kompensacyjnym oraz rycza tem energetycznym. 

Zbieg prawa do wiadcze  

5. Je li masz prawo do wi cej ni  jednego wiadczenia emerytalno-rentowego, przys uguje Ci jeden dodatek kombatancki, 

jeden dodatek kompensacyjny oraz jeden rycza t energetyczny. Je li masz prawo do dodatku kombatanckiego i dodatku 

z tytu u tajnego nauczania, przys uguje Ci tylko jeden z tych dodatków – wy szy lub przez Ciebie wybrany. 



Zak ad Ubezpiecze  Spo ecznych w internecie – www.zus.pl Strona 2 z 2Sk ad: Poligrafia ZUS/W-wa; zam. nr 1611/18

ERK

Wyp ata wiadcze  dla osób zamieszka ych w Polsce 

6. Je li mieszkasz w Polsce wówczas: dodatek kombatancki, dodatek kompensacyjny oraz rycza t energetyczny, 

a w przypadku wdowy/ wdowca po kombatancie/ osobie represjonowanej dodatek kompensacyjny oraz rycza t 

energetyczny – b dziemy wyp aca  wraz z pobieranym przez Ciebie wiadczeniem emerytalno-rentowym. 

Je li natomiast wyst pi  okoliczno ci powoduj ce zawieszenia prawa do wiadczenia emerytalno-rentowego – wówczas 

rycza t energetyczny oraz dodatek kompensacyjny b dziemy wyp aca  kwartalnie w trzecim miesi cu kwarta u. 

wiadczenie w wysoko ci dodatku kombatanckiego wraz z dodatkiem kompensacyjnym i rycza tem energetycznym 

zawsze wyp acamy kwartalnie w trzecim miesi cu kwarta u. 

Wyp ata wiadcze  dla osób zamieszka ych za granic

7. Je li mieszkasz za granic  dodatek kombatancki, dodatek kompensacyjny oraz rycza t energetyczny wraz z przyznan  

Ci emerytur , rent  lub innym wiadczeniem, wyp acimy zgodnie z Twoim wnioskiem. 

1) Na Twój rachunek bankowy w pa stwie zamieszkania:

 q je li mieszkasz za granic  w pa stwie Unii Europejskiej (UE)/ Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu 

(EFTA) albo w pa stwie, z którym Polska zawar a umow  dwustronn  o zabezpieczeniu spo ecznym, Twoje 

wiadczenia wyp acimy Ci na Twój zagraniczny rachunek bankowy,

 q je li mieszkasz w pa stwie, z którym Polska nie zawar a umowy dwustronnej o zabezpieczeniu spo ecznym, 

ZUS mo e nie mie  mo liwo ci przekazania wiadcze  na rachunek bankowy w tym pa stwie. W takiej sytuacji 

mo emy wyp aci  Ci wiadczenia za granic  w innej formie – wówczas otrzymasz od nas pismo w tej sprawie.

2) W Polsce:

 q na Twój rachunek bankowy,

 q na adres upowa nionej przez Ciebie osoby zamieszka ej w Polsce.

Uwaga! 
Aktualny wykaz pa stw, z którymi Polsk  czy dwustronna umowa mi dzynarodowa o zabezpieczeniu spo ecznym, a tak e 

pa stw cz onkowskich UE/ EFTA uzyskasz w ka dej placówce ZUS lub na naszej stronie internetowej www.zus.pl.

8. Je eli nie masz prawa do wiadcze  emerytalno-rentowych, a jeste  uprawniony do wiadczenia w wysoko ci dodatku 

kombatanckiego oraz do dodatku kompensacyjnego i rycza tu energetycznego, to obowi zuj  Ci  zasady wyp aty 

opisane w punkcie 7. 

Je li wyst pi  okoliczno ci powoduj ce zawieszenie prawa do wiadczenia emerytalno-rentowego – wówczas rycza t 

energetyczny oraz dodatek kompensacyjny b dziemy wyp aca  kwartalnie w trzecim miesi cu kwarta u. 

wiadczenie w wysoko ci dodatku kombatanckiego wraz z dodatkiem kompensacyjnym i rycza tem energetycznym 

zawsze wyp acamy kwartalnie w trzecim miesi cu kwarta u. 

9. Je li jeste  wdow / wdowcem – emerytem/ rencist  pozosta ym po kombatancie/ osobie represjonowanej, to przys uguj cy 

Ci dodatek kompensacyjny i rycza t energetyczny, podlega transferowi tylko do: Bo ni i Hercegowiny, Chorwacji, Serbii, 

Czarnogóry oraz do S owenii. 

Je eli mieszkasz w innych pa stwach ni  wymienione, dodatek kompensacyjny i rycza t energetyczny wyp acimy na 

Twój wniosek – na Twój rachunek bankowy prowadzony w Polsce lub na adres upowa nionej przez Ciebie osoby, która 

mieszka w Polsce.

Wa na informacja dla osób mieszkaj cych w USA 

10. Je li nie chcesz ponosi  op at bankowych pobieranych przez banki w USA, zalecamy by przelewy by y realizowane 

w formie elektronicznego przelewu ACH „DIRECT DEPOSIT”. 

Je eli na Twój rachunek bankowy w USA mo na dokonywa  przelewów ACH „DIRECT DEPOSIT”, podaj w odpowiednim 

polu wniosku kod identyÞ kacyjny banku macierzystego w USA, który prowadzi Twój rachunek bankowy. 

Nale no ci nie mog  by  realizowane metod  ACH „DIRECT DEPOSIT” w przypadku korzystania – przy dokonywaniu 

przelewów na Twój rachunek bankowy – z banku po rednicz cego (banku korespondenta).

Uwaga! 
Podany numer rachunku bankowego musi nale e  do Ciebie.


