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Świadczenie uzupełniające dla osób
niezdolnych do samodzielnej egzystencji już
ruszyło
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Po podpisaniu przez Prezydenta Ustawy od 2 września ruszyło przyjmowanie wniosków o
świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, popularnie
nazywanego 500 plus dla osób z niepełnosprawnością. Od tego dnia ze strony Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych można pobrać już druk wniosku o przyznanie tego właśnie
świadczenia. Wnioski można składać w każdym z oddziałów Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych.

źródło: pixabay.com

Świadczenie uzupełniające w wysokości 500 zł przysługuje dorosłym osobom posiadającym orzeczenie o niezdolności
do samodzielnej egzystencji lub całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji. Osoby te
albo nie otrzymują świadczeń (emerytury, renty albo innych świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków
publicznych, łącznie z kwotą wypłacaną przez zagraniczną instytucję właściwą do spraw emerytalno-rentowych) albo
suma pobieranych świadczeń nie przekracza 1600 zł brutto. Przykładowo: renta w wysokości 1100 złotych brutto +
500 złotych świadczenia wyniesie 1600 zł brutto. Jeśli kwota 1600 zł brutto zostanie przekroczona, wtedy świadczenie

zostanie obniżone o kwotę przekroczenia progu. Na przykład: jeśli osoba pobiera emeryturę lub rentę w wysokości
1200 złotych, wówczas świadczenie uzupełniające 500 plus dla osób z niepełnosprawnością zostanie przyznane tej
osobie w wysokości 400 złotych.
Do limitu 1600 zł nie wliczają się m.in. dochody z pracy, zasiłek pielęgnacyjny, renty cywilnoprawne, dodatki
(pielęgnacyjny czy kombatancki), alimenty ani też renta rodzinna przyznana dziecku, które stało się całkowicie
niezdolne do pracy oraz do samodzielnej egzystencji lub całkowicie niezdolne do pracy przed ukończeniem 16 roku
życia lub w czasie nauki w szkole przed ukończeniem 25 roku życia.
Decyzję o przyznaniu świadczenia 500 plus - ZUS wyda w ciągu 30 dni od wyjaśnienia ostatniej okoliczności
niezbędnej do jej wydania. Okolicznością taką może być uprawomocnienie się orzeczenia w sprawie niezdolności do
samodzielnej egzystencji.
Jeśli wniosek zostanie złożony przed 1 grudnia 2019 roku, na wydanie decyzji w sprawie świadczenia uzupełniającego
ZUS będzie mieć 60 dni od wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania decyzji.
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