
DECYZJA 

ZAKLAD UBEZPIECZEN SPOLECZNYCH 
Oddzial w Warszawie I 
Wydzial Realizacji Urn6w Mi�dzynarodowych 
ul. Senatorska 6/8 
00-917 WARSZAWA

o waloryzacji swiadczenia w wysokosci dodatku kornbatanckiego

z dnia: 06.03.2018r. 

znak: [ID number redacted]
(w korespondencji prosirny podac 
ww. znak oraz PESEL) 

1. Na podstawie przepis6w:

440050_933/1865_1z1_20032018 

[Name redacted]

- ustawy z 24 stycznia 1991r. o kombatantach oraz niekt6rych osobach b�d4cych ofiarami
represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1255 ze zm.),

- ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczen Spolecznych
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1383 ze zm.)

Zaklad Ubezpieczen Spolecznych waloryzuje od 1 marca 2018 r. wyplacane Panu(i) 
swiadczenie w wysokosci dodatku kombatanckiego. 

2. Swiadczenie - po zwaloryzowaniu wskaznikiem waloryzacji 102.98 % - wynosi miesi�cznie od
01.03.2018 r. ( 209.59 zl x 102.98 % ) = 215.84 zl.

3. Zaklad od 01.01.2018 r. podejmuje wyplat� dodatku kompensacyjnego, w wysokosci 15%
dodatku kombatanckiego, kt6ry wynosi:
od 01.01.2018 r. - 31.44 zl; od 01.03.2018 r. - 32.38 zl.

4. Wobec powyzszego za okres od 01.01.2018 r. do 31.03.2018 r. otrzyma Pan(i):
- swiadczenie w kwocie 635.02 zl 

- ryczalt energetyczny:

od 01.01.2018 r. do 28.02.2018 r. w kwocie 332.10 zl 

od 01.03.2018 r. w kwocie

- dodatek kompensacyjny w kwocie

Razem:

168.71 zl 

95.26 zl 

1231.09 zl 

5. Od 1 kwietnia 2018 r. swiadczenie wraz z ryczaltem energetycznym i dodatkiem
kompensacyjny-m wyn0si 14cznie-1-258.79-zl kwa-rta-ln-ie-i-b�dzie-przekazywane w ustalonym-
terminie platnosci.

POUCZENIE 

1. Jezeli uzna Pan(i), ze niniejsza decyzja nie jest zgodna z przepisami lub ze stanem faktycznym,
moze Pan(i) wniesc odwolanie od tej decyzji, kt6re nalezy zaadresowac do S4du Okr�gowego -
S4du Pracy i Ubezpieczen Spolecznych wlasciwego ze wzgl�du na Pana(i) miejsce
zamieszkania i zlozyc w oddziale Zakladu Ubezpieczen Spolecznych, kt6ry wydal decyzj� - w
terminie miesi4ca od dnia dor�czenia decyzji.
Po uplywie tego terminu decyzja staje si� prawomocna. W przypadku os6b zamieszkalych za
granic4 wlasciwy jest s4d, w kt6rego okr�gu ma siedzib� oddzial Zakladu Ubezpieczen
Spolecznych, kt6ry wydal decyzj�. Odwolanie mozna tez przeslac do ZUS za posrednictwem
poczty lub wniesc ustnie do protokolu.
Post�powanie odwolawcze w sprawach z zakresu ubezpieczen spolecznych jest wolne od oplat.



2. Emeryt, renCista lub inny §wiadczeniobiorca zobowiazany jest powiadomi6 ZakIad o wszelkich

Okolicznostiach majacych wplyw na prawo lub wysokost5 §wiadczeh, WSkazanych w pouczeniu

W decyzji przyznajacej Swiadczenie oraz w decyzjach o przeliczeniu lub o podwyZszeniu

Swiadczenia albo otrzymanych z ZUS w innej formie pisemnej.

EWA DZIUBINSKA-LECHNIO

Z-CA DYREKTORA



1. Pursuant	  to	  the	  regulations:
-‐ Act	  of	  24	  January	  1991	  on	  veterans	  and	  selected	  persons	  subject	  to	  war	  time	  and	  post	  

war	  time	  oppressions	  (Official	  Journal	  of	  2016,	  item	  1255	  as	  amended).	  
-‐ Act	  of	  17	  December	  1998	  on	  pensions	  and	  aged	  benefits	  from	  the	  Social	  Security	  Funds	  

(Official	  Journal	  of	  2017,	  item	  1383	  as	  amended.)	  

The	  Social	  Security	  Office	  (ZUS)	  shall	  apply	  indexation	  the	  value	  your	  benefits	  paid	  to	  you	  to	  the	  
amount	  of	  your	  veteran’s	  benefits	  as	  at	  1	  March	  2018.	  

2. The	  benefit	  –	  post	  valuation	  pursuant	  to	  indexation	  of	  102.98%	  will	  be	  215.84	  PLN	  per	  month	  as
at	  01.03.2018	  (209.95	  PLN	  x	  102.98%).

3. The	  Office	  shall	  manage	  the	  payment	  of	  compensation	  benefits	  to	  the	  value	  of	  15%	  of	  the
veteran	  benefits	  as	  at	  01.01.2018,	  which	  is	  to	  the	  amount	  of	  31.44	  PLN	  from	  01.01.2018	  and
32.38	  PLN	  from	  01.03.2018.

4. In	  light	  of	  the	  above	  from	  01.01.2018	  to	  31.03.2018,	  you	  shall	  receive:
-‐ Lump	  sum	  	   	   635.02	  PLN	  
-‐ Energy	  lump	  sum	  

o From	  01.01.2018	  to	  28.02.20.18 332.10	  PLN	  
o From	  01.03.2018 168.71	  PLN	  

-‐ Compensation	  benefit	   95.26	  PLN	  
TOTAL	   1231.09	  PLN	  

5. As	  at	  1	  April	  2018,	  the	  benefit,	  including	  the	  energy	  lump	  sum	  and	  compensation	  benefit	  will
total	  1250.79	  PLN	  per	  quarter	  and	  will	  be	  paid	  within	  the	  set	  time	  frame.

INSTRUCTIONS	  

1. Should	  you	  decide	  that	  this	  decision	  is	  not	  in	  line	  with	  regulations	  or	  facts	  in	  this	  matter,	  you
can	  apply	  to	  have	  it	  reviewed	  at	  the	  Regional	  Employment	  and	  Social	  Security	  Court	  in	  your
local	  area	  via	  the	  branch	  of	  the	  Social	  Security	  Office	  which	  issued	  the	  decision	  –	  within	  one
month	  of	  the	  receipt	  of	  the	  decision.	  Once	  this	  deadline	  expires,	  the	  decision	  is	  legally
binding.	  For	  people	  domiciled	  overseas,	  the	  relevant	  court	  is	  located	  in	  the	  Social	  Security
Office’s	  location	  that	  issued	  the	  decision.	  The	  appeal	  can	  also	  be	  sent	  to	  ZUS	  via	  post	  or
verbally	  via	  a	  written	  minute.	  The	  appeal	  procedure	  in	  matters	  of	  social	  security	  are	  free	  of
charge.

2. Any	  retired	  person,	  pensioner,	  or	  person	  entitled	  to	  benefits	  is	  required	  to	  notify	  in	  writing
the	  institution	  about	  any	  circumstances	  that	  have	  an	  effect	  on	  the	  right	  to	  benefits	  or	  their
amount	  as	  indicated	  in	  the	  instructions	  on	  the	  decision	  announcing	  benefits	  or	  in	  decisions
about	  recalculating	  or	  increasing	  benefits	  or	  about	  benefits	  received	  from	  ZUS.

Quick summary of 2018 increase 

2017 2018 increase 
złoty/PLN USD* złoty/PLN USD* złoty/PLN USD* 

Monthly payment 407.08 117.08 416.37 119.75 9.29 2.67 
Quarterly payment 1221.24 351.25 1250.79 359.75 29.55 8.50 

*Conversion from złoty/PLN to USD based upon exchange rate of April 26, 2018.
___________________________________________________________________ 

Translation of text of letter 

Translation by Ms. Eva Hussain of Polaron (www.polaron.com.au)

http://www.polaron.com.au
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