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Odpowiadając na interpelację z dn. 25.05.2022r., dotyczącą wsparcia 500+
dla seniorów, uprzejmie informuję:
„500 plus dla seniora” jest potoczną nazwą świadczenia dla osób niezdolnych do
samodzielnej egzystencji, zwanego „świadczeniem uzupełniającym”.
Wnioski o ten rodzaj wsparcia można składać w ZUS-ie od września 2019 r.
Wsparcie przysługuje osobom, które są:
 obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej lub
 posiadającymi prawo pobytu
lub prawo stałego
pobytu
na
terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, państw
członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy
o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, lub
 cudzoziemcami legalnie przebywającymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Warunkiem otrzymania świadczenia jest ukończenie 18 lat.
Niezdolność do samodzielnej egzystencji musi zostać stwierdzona odpowiednim
orzeczeniem.
Chodzi tu o jedno z następujących orzeczeń:
 orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej
egzystencji;
 orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji;
 orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i
niezdolności do samodzielnej egzystencji;
 orzeczenie o całkowitej niezdolności do służby i niezdolności do samodzielnej
egzystencji.
Jeśli ZUS posiada takie orzeczenie w dokumentacji emerytalno-rentowej – nie trzeba
go dołączać.
Świadczenie uzupełniające przysługuje w wysokości 500 zł, jeśli osoba:


nie jest uprawniona do emerytury ani renty i nie ma ustalonego prawa do innego
świadczenia pieniężnego finansowanego ze środków publicznych, lub



ma takie świadczenia, ale ich łączna kwota brutto nie przekracza 1396,13 zł.

Jeśli osoba pobiera emeryturę, rentę lub inne świadczenie finansowane ze środków
publicznych i łączna kwota brutto tych świadczeń wynosi więcej niż 1396,13 zł, a nie
przekracza 1896,13 zł k(wota miesięczna uprawniająca do świadczenia
uzupełniającego), wysokość świadczenia uzupełniającego będzie niższa niż 500 zł.
Będzie to różnica między kwotą 1896,13 zł i łączną kwotą przysługujących
świadczeń.
Kwota miesięczna uprawniająca do świadczenia uzupełniającego, podlega
podwyższeniu w terminach i na zasadach określonych przepisami ustawy z dnia 17
grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Prezes
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ogłasza, w formie komunikatu, w Dzienniku
Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, co najmniej na 7 dni roboczych
przed najbliższym terminem waloryzacji, uwzględnianą od tego terminu kwotę
miesięczną uprawniającą do świadczenia uzupełniającego.
Aby otrzymać świadczenie uzupełniające, należy złożyć wniosek. Wniosek może
złożyć również przedstawiciel ustawowy, pełnomocnik bądź opiekun faktyczny.
Wniosek można złożyć w każdej placówce ZUS, przesłać pocztą lub przesłać
elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS. Druk wniosku ESUN można
pobrać ze strony www.zus.pl lub pobrać go również w salach obsługi klientów w
placówkach ZUS.
Pomoc przy wypełnianiu wniosku, jak również przy założeniu konta na Platformie
Usług Elektronicznych ZUS (PUE), można uzyskać we wszystkich placówkach ZUS na
salach obsługi klientów - w godzinach otwarcia sal oraz w Centrum Obsługi
Telefonicznej pod numerem 22 560 16 00.
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych
do samodzielnej egzystencji (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1006)
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