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Informacja prasowa 

         
Świadczenie wyrównawcze dla byłych opozycjonistów  
 
Działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych, których 
emerytura, renta inwalidzka lub renta z tytułu niezdolności do pracy jest niższa od 2400zł brutto, 
mogą od 15 października ubiegać się o świadczenie wyrównawcze.  
 
Aby otrzymać świadczenie wyrównawcze trzeba złożyć wniosek w instytucji, która wypłaca 
emeryturę lub rentę. W Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych wniosek ma symbol ER-SWA.  
Do wniosku należy dołączyć decyzję Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób 
Represjonowanych, która potwierdza status działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby 
represjonowanej z powodów politycznych. Osoba uprawniona do emerytury lub renty zagranicznej 
albo innego świadczenia zagranicznego o podobnym charakterze musi do wniosku dołączyć 
dodatkowo dokument potwierdzający prawo do tego świadczenia i jego wysokość.– informuje 
Krystyna Michałek, rzecznik regionalny ZUS województwa kujawsko-pomorskiego. 
 
Dodatki nie mają wpływu na wysokość świadczenia 
Świadczenie wyrównawcze stanowi różnicę pomiędzy kwotą 2400zł, a kwotą emerytury lub renty, 
do której uprawniony jest wnioskodawca. ZUS ustalając, czy kwota świadczeń emerytalno-
rentowych jest niższa niż 2400zł, bierze pod uwagę miesięczną kwotę brutto pobieranej emerytury, 
renty oraz kwotę zagranicznych świadczeń emerytalno-rentowych. Nie uwzględnia natomiast 
dodatków wypłacanych z tymi świadczeniami, np. dodatku pielęgnacyjnego, kombatanckiego, 
kompensacyjnego, energetycznego, rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, potocznie 
nazywanego „Mama 4 plus” czy też świadczenia 500 plus dla niesamodzielnych. – wyjaśnia 
rzeczniczka. 
 
Prawo do świadczenia wyrównawczego będzie przysługiwać po spełnieniu wszystkich warunków, 
nie wcześniej niż od 15 października 2020 r., tj. od dnia wejścia w życie przepisów dotyczących 
świadczenia wyrównawczego i nie wcześniej niż od miesiąca, w którym zostanie zgłoszony wniosek 
o to świadczenie.  
 
Komu świadczenie nie przysługuje 
Świadczenie wyrównawcze nie będzie przysługiwało osobom uprawnionym do renty socjalnej, renty 
rodzinnej, w tym do renty rodzinnej wypłacanej wraz z okresową emeryturą kapitałową.  
Świadczenia nie otrzymają również osoby uprawnione do nauczycielskiego świadczenia 
kompensacyjnego, czy świadczenia/zasiłku przedemerytalnego. Osoby które nie są uprawnione do 
emerytury ani renty z tytułu niezdolności do pracy i pobierają jedynie rodzicielskie świadczenie 
uzupełniające czy świadczenie 500 plus dla niesamodzielnych także nie uzyskają prawa do 
świadczenia wyrównawczego. 
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