ERK
INFORMACJA
do wniosku o świadczenie w wysokości dodatku kombatanckiego/
dodatek kombatancki/ dodatek kompensacyjny/ ryczałt energetyczny
Co załatwisz tym wnioskiem
1. Gdy złożysz ten wniosek i jesteś kombatantem albo osobą represjonowaną:
—— wraz z przyznanym Ci świadczeniem emerytalno-rentowym podejmiemy wypłatę dodatku kombatanckiego, dodatku
kompensacyjnego i ryczałtu energetycznego – jeśli Twój wniosek dotyczył tych świadczeń,
—— podejmiemy wypłatę świadczenia w wysokości dodatku kombatanckiego wraz z dodatkiem kompensacyjnym
i ryczałtem energetycznym – jeśli Twój wniosek dotyczył tego świadczenia.
Jesteś wdową/ wdowcem po kombatancie/ osobie represjonowanej wraz z przyznanym Ci świadczeniem emerytalno-rentowym – podejmiemy wypłatę dodatku kompesacyjnego wraz z ryczałtem energetycznym.

Ważne!

Jeśli zmieni się Twój adres, zarówno w toku postępowania, jak i po jego zakończeniu, masz obowiązek zawiadomić o tym
fakcie ZUS (organ rentowy). Jeśli nie dopełnisz tego obowiązku, doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma
skutek prawny.

Która placówka ZUS rozpatruje Twój wniosek
2. Ten wniosek możesz złożyć w dowolnej placówce ZUS, jednakże:
—— wniosek o dodatek kombatancki, dodatek kompensacyjny i ryczałt energetyczny rozpatruje placówka ZUS, która
przyznała Ci świadczenie emerytalno-rentowe,
—— jeśli mieszkasz za granicą w państwie, z którym Polska nie zawarła umowy dwustronnej o zabezpieczeniu
społecznym, wniosek o wymienione świadczenia rozpatruje Wydział Realizacji Umów Międzynarodowych w Oddziale
ZUS w Rzeszowie,
—— wniosek o świadczenie w wysokości dodatku kombatanckiego wraz z dodatkiem kompensacyjnym i ryczałtem
energetycznym rozpatruje placówka ZUS właściwa ze względu na Twoje miejsce zamieszkania; jeśli mieszkasz
w Polsce, jest to adres zameldowania na pobyt stały; jeśli mieszkasz za granicą, wniosek o to świadczenie rozpatruje
Wydział Realizacji Umów Międzynarodowych w I Oddziale ZUS w Warszawie.

Potrzebne dokumenty
3. Dokumenty, na podstawie których ustalimy, czy przysługuje Ci wypłata dodatku kombatanckiego, dodatku
kompensacyjnego, ryczałtu energetycznego oraz świadczenia w wysokości dodatku kombatanckiego, to w szczególności:
—— Zaświadczenie o uprawnieniach Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych lub
—— Decyzja Kierownika/ Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, lub
—— Zaświadczenie o uprawnieniach Kierownika/ Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, lub
—— Zaświadczenie Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych o uprawnieniach przysługujących wdowom/
wdowcom – emerytom lub rencistom po kombatantach i osobach uprawnionych, lub
—— Zaświadczenie Kierownika/ Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych o uprawnieniach
przysługujących wdowom/ wdowcom – emerytom lub rencistom po kombatantach i osobach uprawnionych.

Warunki, które musi spełnić kombatant i osoba represjonowana, aby otrzymać
świadczenie w wysokości dodatku kombatanckiego
4. Jesteś kombatantem albo osobą represjonowaną oraz:
—— nie masz przyznanego świadczenia emerytalno-rentowego (przez ZUS, KRUS, Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA,
Wojskowe Biuro Emerytalne, Biuro Emerytalne Służby Więziennej) ani też uposażenia w stanie spoczynku albo
uposażenia rodzinnego (przyznanego przez właściwą jednostkę organizacyjną wymiaru sprawiedliwości),
—— nie osiągasz zarobków z tytułu pracy, pozarolniczej działalności gospodarczej podlegającej ubezpieczeniu
społecznemu lub z tytułu rolniczej działalności gospodarczej podlegającej obowiązkowemu ubezpieczeniu rolników,
—— osiągnąłeś wiek 55 lat – w przypadku kobiety – albo 60 lat – w przypadku mężczyzny,
wtedy ustalimy, czy przysługuje Ci wypłata świadczenia w wysokości dodatku kombatanckiego łącznie z dodatkiem
kompensacyjnym oraz ryczałtem energetycznym.
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Zbieg prawa do świadczeń
5. Jeśli masz prawo do więcej niż jednego świadczenia emerytalno-rentowego, przysługuje Ci jeden dodatek kombatancki,
jeden dodatek kompensacyjny oraz jeden ryczałt energetyczny. Jeśli masz prawo do dodatku kombatanckiego i dodatku
z tytułu tajnego nauczania, przysługuje Ci tylko jeden z tych dodatków – wyższy lub ten, który wybierzesz.

Wypłata świadczeń dla osób mieszkających w Polsce
6. Jeśli mieszkasz Polsce, to dodatek kombatancki, dodatek kompensacyjny oraz ryczałt energetyczny, a w przypadku
wdowy/ wdowca po kombatancie/ osobie represjonowanej dodatek kompensacyjny oraz ryczałt energetyczny, będziemy
wypłacać wraz z pobieranym przez Ciebie świadczeniem emerytalno-rentowym.
Jeśli natomiast wystąpią okoliczności powodujące zawieszenia prawa do świadczenia emerytalno-rentowego, to ryczałt
energetyczny oraz dodatek kompensacyjny będziemy wypłacać kwartalnie w trzecim miesiącu kwartału.
Świadczenie w wysokości dodatku kombatanckiego wraz z dodatkiem kompensacyjnym i ryczałtem energetycznym
zawsze wypłacamy kwartalnie w trzecim miesiącu kwartału.

Wypłata świadczeń dla osób mieszkających za granicą
7. Jeśli mieszkasz za granicą, dodatek kombatancki, dodatek kompensacyjny oraz ryczałt energetyczny wraz z przyznaną
Ci emeryturą, rentą lub innym świadczeniem wypłacimy zgodnie z Twoim wnioskiem.
1) Na Twój rachunek bankowy w państwie zamieszkania:
qq jeśli mieszkasz za granicą w państwie, z którym Polska zawarła umowę dwustronną o zabezpieczeniu społecznym,
lub w państwie członkowskim UE/ EFTA albo w Wielkiej Brytanii, Twoje świadczenia wypłacimy Ci na Twój
zagraniczny rachunek bankowy,
qq jeśli mieszkasz w państwie, z którym Polska nie zawarła umowy dwustronnej o zabezpieczeniu społecznym,
ZUS może nie mieć możliwości przekazania świadczeń na rachunek bankowy w tym państwie; w takiej sytuacji
możemy wypłacić Ci świadczenia za granicę w innej formie – wówczas otrzymasz od nas pismo w tej sprawie.
2) W Polsce:
qq na Twój rachunek bankowy,
qq na adres upoważnionej przez Ciebie osoby mieszkającej w Polsce.

Ważne!

Aktualny wykaz państw, z którymi Polskę łączy dwustronna umowa międzynarodowa o zabezpieczeniu społecznym, a także
państw członkowskich UE/ EFTA uzyskasz w każdej placówce ZUS lub na naszej stronie internetowej www.zus.pl.
8. Jeżeli nie masz prawa do świadczeń emerytalno-rentowych, a jesteś uprawniony do świadczenia w wysokości dodatku
kombatanckiego oraz do dodatku kompensacyjnego i ryczałtu energetycznego, to obowiązują Cię zasady wypłaty
opisane w punkcie 7.
Jeśli wystąpią okoliczności powodujące zawieszenie prawa do świadczenia emerytalno-rentowego, to ryczałt energetyczny
oraz dodatek kompensacyjny będziemy wypłacać kwartalnie w trzecim miesiącu kwartału.
Świadczenie w wysokości dodatku kombatanckiego wraz z dodatkiem kompensacyjnym i ryczałtem energetycznym
zawsze wypłacamy kwartalnie w trzecim miesiącu kwartału.
9. Jeśli jesteś wdową/ wdowcem – emerytem/ rencistą pozostałym po kombatancie/ osobie represjonowanej, to przysługujący
Ci dodatek kompensacyjny i ryczałt energetyczny możemy przekazać tylko do Bośni i Hercegowiny, Chorwacji, Serbii,
Czarnogóry oraz Słowenii.
Jeżeli mieszkasz w innym państwie niż wymienione wyżej, dodatek kompensacyjny i ryczałt energetyczny wypłacimy
zgodnie z Twoim wnioskiem albo na Twój rachunek bankowy prowadzony w Polsce, albo na adres upoważnionej przez
Ciebie osoby, która mieszka w Polsce.

Ważna informacja dla osób mieszkających w USA
10. Jeśli nie chcesz ponosić opłat bankowych pobieranych przez banki w USA, zalecamy, by przelewy były realizowane
w formie elektronicznego przelewu ACH „DIRECT DEPOSIT”.
Jeżeli na Twój rachunek bankowy w USA można dokonywać przelewów ACH „DIRECT DEPOSIT”, podaj w odpowiednim
polu wniosku kod identyfikacyjny banku macierzystego w USA, który prowadzi Twój rachunek bankowy.
Należności nie mogą być realizowane metodą ACH „DIRECT DEPOSIT” w przypadku korzystania z banku
pośredniczącego (banku korespondenta) przy przelewach na Twój rachunek bankowy.

Skład: Poligrafia ZUS/W-wa; zam. nr 2423/21
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