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W Wielkopolsce przybywa wniosk6w o 500+ dla os6b niesamodzielnych

Prawie 35 tys. os6b w Wielkopolsce zloiylo jui wniosek do ZUS o fwiadczenie uzupelniajqce dla
os6b niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Z szacunk6w ZUS wynika, ie od paidziernika tego
roku do marca przysztego roku, wnioski o nowe Swiadczenie moie zloiyi nawet 70 tys. os6b w
naszym wojew6dztwie.

Uzyskanie Swiadczenia uzupelniajqcego uzale2nione jest od lqcznego spetnienia kilku warunk6w. Po

pierwsze, Swiadczenie to przeznaczone jest wylqcznie dla os6b, kt6re ukoriczyly L8lat i sq niezdolne
do samodzielnej egzystencji. Po drugie, Swiadczenie uzupetniajqce przystuguje osobom, kt6re nie sq

uprawnione do (wiadczeri pieniq2nych finansowanych ze 6rodkow publicznych lub te2 tqczna

wysoko(i ,,brutto" tych Swiadczefr, z kwotq wyplacanq przez zagranicznq instytucjq wla6ciwq do

spraw emerytalno-rentowych, nie przekroczy 1600 zl. O dodatek mogq siq ubiegai tak2e

cudzoziemcy, w tym obywatele paristw cztonkowskich UE, legalnie przebywajqcy na terytorium RP.

Osoby, ktore nie majq orzeczenia o niezdolno(ci do samodzielnej egzystencji, powinny do wniosku o
Swiadczenie uzupelniajqce dotqczyi dokumentacjq medycznq oraz inne dokumenty majqce
znaczenie dla wydania orzeczenia, np. kartq badania profilaktycznego, dokumentacjq rehabilitacji
leczniczej lub zawodowej oraz zaiwiadczenie o stanie zdrowia. Warto te2, 2eby osoby posiadajqce

orzeczenie o znacznym stopniu niepelnoprawnoici, dolqczyty je tak2e do wniosku.

Swiadczenie uzupelniajqce dla os6b niesamodzielnych przysluguje od miesiqca, w kt6rym zostal
zgloszony wniosek, nie wcze6niej jednak ni2 od i. paldziernika br., tj. od daty wejScia w 2ycie
przepis6w. W pierwszych dw6ch miesiqcach obowiqzywania ustawy, ZUS ma nie 30, lecz 60 dni od
wyjaSnienia ostatniej okolicznoSci, na rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

Nowe Swiadczenie przystuguje w wysoko(ci nie wy2szej ni2 500 zl, przy czym lqczna kwota tego
Swiadczenia i innych Swiadczed finansowanych ze Srodk6w publicznych nie mo2e przekroczyi 1600
zt. Zgodnie z tq zasadq uprawnione do Swiadczenia sq r6wnie2 osoby, kt6rych suma Swiadczei ze

Srodkow publicznych zawiera siq w przedziale powy2ej 1100 zl do 1600 zl. Przykladowo, je2eli suma

tych Swiadczef wynosi 1.200 zl, to Swiadczenie uzupelniajqce zostanie przyznane w kwocie 4OO zl.

Do kryterium dochodowego sq brane pod uwagq prawie wszystkie Swiadczenia stale finansowane
ze Srodk6w publicznych, m.in. emerytury, renty, Swiadczenia przedemerytalne, Swiadczenia z

pomocy spolecznej. lstotne sq tak2e Swiadczenia emerytalno-rentowe zzagranicy.

Przy obliczaniu dochodu, nie sq do niego wliczane Swiadczenia o charakterze jednorazowym, np.

zasitki socjalne lub zasifek pogrzebowy, a tak2e zasilek pielqgnacyjny, ani dodatki (np. dodatek
kombatancki), dochody z pracy, renty cywilnoprawne, a tak2e - w niekt6rych przypadkach - renta
rodzinna. Do dochodu nie jest wliczana renta rodzinna przyznana po zmartym rodzicu osobom,
kt6re staly siq calkowicie niezdolne do pracy przed ukoriczeniem 1-6 lat lub przed ukoriczeniem 25
lat w przypadku kontynuowania nauki.
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