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WNIOSEK O RENTĘ RODZINNĄ 

(przed wypełnieniem należy dokładnie zapoznać się z „Uwagami" oraz „Informacją" 

zamieszczonymi w dalszej części formularza) 

 
I.  

II. Dane personalne zmarłego żołnierza - emeryta-rencisty* 

 

14. Czy osoba zmarła miała ustalone prawo do emerytury-renty* albo otrzymywała uposażenie?(2)                                                                   
□ Tak     □ Nie 
Jeśli tak, podać nazwę i adres organu rentowego, który wydał decyzję (ZUS, KRUS, Zakład Emerytalno - Rentowy MSWiA, Biuro 

Emerytalne Służby Więziennej, właściwa jednostka organizacyjna Ministerstwa Sprawiedliwości) oraz numer świadczenia 

............................................................................................................................................................................................................................  

 
............................................................................... ............................................................................................................................. ................ 
 

 
 

 

 
 

 

  

 

 
 

 

....................................................... 
Znak sprawy (nadaje WBE) 

 

 

 
 

 

 
Data wpływu wniosku do WBE 

          

(dzień-miesiąc-rok)   

 
 

Data sporządzenia wniosku1) 

1 

Nazwisko osoby zmarłej 
 

2 

Nazwisko rodowe (wg świadectwa  urodzenia) 
 

 

                            

3 

Inne używane nazwiska 
 

4 

Pierwsze imię 
 

5 

Drugie imię 
 

                                

6 

Imię ojca  

7 

Imię matki 

                        

8 

Data i miejsce urodzenia 

                                            

(dzień – miesiąc - rok)   

 

.............................................................................................................................. 

(miejscowość i państwo) 

9 

Data i miejsce śmierci 

                                            

(dzień – miesiąc - rok)   

 

............................................................................................................................. .... 

(miejscowość i państwo) 

10 

 

  

 

Obywatelstwo.................................................................................................... 
11 Płeć 2)                □  kobieta                                    □   mężczyzna 

12 Stan cywilny (2)           □ kawaler/panna           □ żonaty/zamężna            □ rozwiedziony/a                □ w separacji             □   wdowiec/wdowa 

13 

Numer ewidencyjny PESEL 
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III. Członkowie rodziny ubiegający się o rentę  

(jeżeli o rentę rodzinną wnioskują dwie lub więcej pełnoletnie osoby, np. wdowa, rodzice, dziecko, należy wypełnić dodatkowo 

załącznik: 1/PER_03(1) ). 

1. Dane personalne pełnoletniej osoby ubiegającej się o rentę                                                                                                     

      (jeżeli wśród osób ubiegających się o rentę jest wdowa - wdowiec, należy w pkt. 1 podać dane wdowy-wdowca)  

2. Dane adresowe osoby wymienionej w  pkt. 1. 

2.1 Adres zameldowania na pobyt stały 
 

Państwo 

 
..................................................... 

Kod pocztowy 

 
..................................................... 

Poczta 

 
..................................................... 

Gmina-Dzielnica 

 
..................................................... 

Miejscowość 

 

...................................................... 

Ulica 

 

..................................................... 

Numer domu 

 

..................................................... 

Numer lokalu 

 

..................................................... 

2.2 Adres zamieszkania (wpisać, jeśli adres zamieszkania jest inny niż adres zameldowania na pobyt stały) 
 

Państwo 

 

..................................................... 

Kod pocztowy 

 

..................................................... 

Poczta 

 

..................................................... 

Gmina-Dzielnica 

 

..................................................... 
Miejscowość 

 
..................................................... 

Ulica 

 
..................................................... 

Numer domu 

 
..................................................... 

Numer lokalu 

 
..................................................... 

2.3 Adres do korespondencji (wpisać, jeśli adres do korespondencji jest inny niż adres zameldowania na pobyt stały bądź inny adres 

zamieszkania) 
 

Państwo 

 
..................................................... 

Kod pocztowy 

 
..................................................... 

Poczta 

 
..................................................... 

Gmina-Dzielnica 

 
..................................................... 

Miejscowość 

 
..................................................... 

Ulica 

 
..................................................... 

Numer domu 

 
..................................................... 

Numer lokalu 

 
..................................................... 

 

1.1 

Nazwisko  
 

2 

Nazwisko rodowe (wg świadectwa  urodzenia) 
 

 

                            

3 

Inne używane nazwiska 
 

4 

Pierwsze imię 
 

5 

Drugie imię 
 

                                

6 

Imię ojca  

7 

Imię matki 

                        

8 

Data i miejsce urodzenia 

                                          

(dzień – miesiąc - rok)  

............................................................................................................................. . 

(miejscowość i państwo) 

9 

Data zawarcia związku małżeńskiego (dotyczy wdowy – wdowca) 

                                          

(dzień – miesiąc - rok)   

 

10 

 

 Stopień pokrewieństwa (powinowactwa) 

 

 

........................................................................................................................... ... 

11 Płeć 2)                □   kobieta                                    □   mężczyzna 

12 Stan cywilny (2)           □ kawaler/panna           □ żonaty/zamężna            □ rozwiedziony/a                □ w separacji                □   wdowiec/wdowa 

13 

Numer ewidencyjny PESEL 

  

14 

 

Seria i numer dowodu osobistego - paszportu *
(3)
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2.5 Adres właściwego Urzędu Skarbowego:  
 

 

………. Urząd Skarbowy  w ……………………………. 

Kod pocztowy 
 

......................... 

Miejscowość 
 

.................................................................................. 

 

Ulica  
 

............................................................................. 

Nr  
 

............................ 

 

3. Dane personalne małoletniego dziecka/małoletnich dzieci 
 

Imiona, nazwisko 
i stopień 

pokrewieństwa  
w stosunku do 

zmarłego W
sk

az
ać

  p
łe

ć 

Data i 
miejsce 

urodzenia 

Imiona 
rodziców 

Adres zamieszkania 
Numer ewidencyjny 

(PESEL) 

Wypełnia pracownik WBE, który 
kompletuje wniosek oraz stwierdza 

zgodność danych w kolumnie 1-5, na 
podstawie przedłożonych dokumentów 

1 2 3 4 5 nazwa i nr dokumentu data, podpis i pieczątka 

 
K 

     M  * 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
dzień-miesiąc-rok 

 

............................... 
(miejscowość) 

 
K 

     M  * 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
dzień-miesiąc-rok 

 

............................... 
(miejscowość) 

 
K 

     M  * 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
dzień-miesiąc-rok 

 

............................... 
(miejscowość) 

(miejscowość) 

 
K 

     M  * 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
dzień-miesiąc-rok 

 

............................... 
(miejscowość) 

 
K 

     M  * 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
dzień-miesiąc-rok 

 

............................... 
(miejscowość) 

 

 

 

         (data i podpis wnioskodawcy-pełnomocnika, imię i nazwisko w pełnym brzmieniu) 

IV. Wniosek 

 Rentę rodzinną proszę przekazywać(2):  

□ do moich rąk   

□ do rąk matki - ojca - dotychczasowego opiekuna*                
          (podać imię, nazwisko, stopień pokrewieństwa) 

    □ na mój rachunek w banku  
       (podać  nazwę i adres banku oraz numer rachunku bankowego)(5) 

    □ pod wyżej podany adres: zameldowania na pobyt stały - zamieszkania - do korespondencji*. 

2. Numer telefonu wnioskodawcy ....................................... (6) 

2.4 Adres ostatniego zameldowania na pobyt stały w Polsce (wpisać jeśli osoba ubiegająca się o rentę zamieszkuje aktualnie za granicą) 

Kod pocztowy 

 
...................................................................... 

Poczta 

 
..................................................................... 

Gmina-Dzielnica 

 
...................................................................... 

Miejscowość 

............................................................. 
Ulica 

.......................................................... 
Numer domu 

....................................................... 
Numer lokalu 

....................................................... 
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V.  Oświadczenie 
1.  Oświadczenie wdowy - wdowca*: 

1.1 Czy do dnia śmierci współmałżonka istniała wspólność małżeńska, tj. 
 

— małżonkowie wspólnie zamieszkiwali(2) 
     Tak                Nie 

 
— małżonkowie prowadzili wspólne gospodarstwo domowe(2)        Tak              Nie 
 
 

1.2 Czy Pan(i) jako: 

-  małżonek(ka), który(a) nie pozostawał(a) we wspólności małżeńskiej* 
-  małżonek(ka) rozwiedziony(a)*lub  
-  małżonek(ka) pozostający(a) w separacji* 
   miał(a) w chwili śmierci żony (męża) prawo do alimentów z jej (jego) strony ustalone wyrokiem lub ugodą sądową? (2) 

      Tak            Nie 
Jeżeli tak, dołączyć wyrok lub ugodę sądową.  

1.3 Czy ma Pan(i) ustalone prawo do  emerytury?*(2) 

      Tak            Nie 
Jeżeli tak, podać nazwę i adres organu oraz numer świadczenia ..............................................................................................  

....................................................................................................... ...........................................................................................  

1.4 Czy Pan(i) pobiera - pobierał(a) emeryturę – rentę - rentę socjalną - uposażenie?*(2) 

      Tak            Nie 
Jeżeli tak, podać nazwę i adres organu (ZUS, KRUS, Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA, Biuro Emerytalne Służby    

Więziennej, właściwa jednostka organizacyjna Ministerstwa Sprawiedliwości)  oraz numer świadczenia 

.................................................................................................................................................................................................  

1.5 Czy Pan(i) pobiera zasiłek przedemerytalny - świadczenie przedemerytalne - świadczenie pieniężne z powiatowego urzędu    
pracy?*(2) 

       Tak           Nie 
 Jeżeli tak, podać rodzaj świadczenia i adres urzędu ..................................................................................................................... 

......................................................................................... ..................................................................................................................  

1.6 Czy Pan(i) pobiera świadczenie pieniężne przysługujące osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym  
w obozach pracy przez III Rzeszę i ZSRR - świadczenie pieniężne przysługujące żołnierzom zastępczej służby wojskowej 
przymusowo zatrudnionym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych – 
świadczenie pieniężne przysługujące cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych – świadczenie w wysokości 
dodatku kombatanckiego - ryczałt energetyczny?*(3) 

 
      Tak            Nie 
 Jeżeli tak, podać rodzaj świadczenia, Oddział ZUS i numer sprawy .......................................................................................... 

............................................................................................................................. .............................................................................. 

1.7 Czy Pan(i) pobiera zasiłek z pomocy społecznej ?(2) 

      Tak            Nie 

 
1.8 Czy Pan(i) pracuje zarobkowo i osiąga przychód (cz. II Informacji)?(2) 

      Tak            Nie 

 
Czy Pan(i) po przyznaniu renty zamierza – nie zamierza* osiągać przychody w wysokości: 

      nie powodującej zawieszenia lub zmniejszenia renty 

      powodującej zmniejszenie renty 

      powodującej zawieszenie renty 

(nie wypełnia osoba uprawniona do emerytury, która ukończyła wiek: 60 lat – kobieta i 65 lat – mężczyzna) 
 Jeżeli tak, dołączyć oświadczenie rencisty o zamiarze osiągania przychodu  
 

  1.9 Czy Pan (i) został(a) uznany(a) przez lekarza orzecznika ZUS  niezdolnym(ą)  do pracy                     
      Tak            Nie 

Jeżeli NIE to czy Pan (i) wnosi o skierowanie do lekarza orzecznika ZUS celem wydania takiego orzeczenia. 

       Tak           Nie 

 
1.10 Czy pobiera Pan (i) zasiłek pielęgnacyjny                     

       Tak           Nie 

Jeżeli TAK to podać nazwę organu wypłacającego zasiłek pielęgnacyjny ……..................................................................   i z jakiego tytułu: 

         ukończenia wieku 

        ustalenia znacznego stopnia niepełnosprawności   
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2.  Oświadczenie rodziców zmarłego (za rodziców uważa się również ojczyma i macochę oraz osoby przysposabiające). 
 
2.l    Czy zmarły przyczyniał się do Pana(i) utrzymania?(2) 

       Tak           Nie 
 Jeżeli tak, podać, w jaki sposób  .................................................................................................... ................................................ 

2.2 Czy ma Pan(i) ustalone prawo do  emerytury?*(2) 

        Tak           Nie 
 Jeżeli tak, podać nazwę i adres organu oraz numer świadczenia .............................................................................................  

.................................................................................................................................................. ................................................ 

2.3 Czy Pan(i) pobiera - pobierał(a) emeryturę – rentę - rentę socjalną - uposażenie?*(2) 

        Tak           Nie 
Jeżeli tak, podać nazwę i adres organu ( ZUS, KRUS, Zakład Emerytałno-Rentowy MSWiA, Biuro Emerytalne Służby 

Więziennej, właściwa jednostka organizacyjna Ministerstwa Sprawiedliwości )  oraz numer świadczenia  

..................................................................................................... ............................................................................................. 
2.4 Czy Pan(i) pobiera zasiłek przedemerytalny - świadczenie przedemerytalne - świadczenie pieniężne z powiatowego urzędu 

pracy?*(2) 

       Tak             Nie 
 Jeżeli tak, podać rodzaj świadczenia oraz adres urzędu ..............................................................................................................  

2.5 Czy Pan(i) pobiera świadczenie pieniężne przysługujące osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym     
w obozach pracy przez III Rzeszę i ZSRR – świadczenie pieniężne przysługujące cywilnym niewidomym ofiarom działań 
wojennych- świadczenie  w wysokości dodatku kombatanckiego - ryczałt energetyczny?*(2) 

      Tak               Nie 
 Jeżeli tak, podać rodzaj świadczenia, Oddział ZUS i numer sprawy ..........................................................................................  

....................................................................................................................................... .................................................................... 
2.6 Czy Pan(i) pobiera zasiłek z pomocy społecznej?(2) 

                  Tak               Nie 
2.7 Czy Pan(i) pracuje zarobkowo i osiąga przychód (cz. II Informacji)?(2) 

                 Tak              Nie 
   2.8 Czy Pan(i) po przyznaniu renty zamierza – nie zamierza* osiągać przychody w wysokości: 

      nie powodującej zawieszenia lub zmniejszenia renty 

      powodującej zmniejszenie renty 

      powodującej zawieszenie renty 

 (nie wypełnia osoba uprawniona do emerytury, która ukończyła wiek: 60 lat – kobieta i 65 lat – mężczyzna) 
Jeżeli tak, dołączyć oświadczenie emeryta-rencisty o zamiarze osiągania przychodu. 

3.  Oświadczenie pełnoletniego dziecka. 
3.1  Czy Pan(i) pobiera - pobierał(a) rentę-rentę socjalną - uposażenie?*(2) 

                    Tak                   Nie 

Jeżeli tak, podać nazwę i adres organu rentowego (wym. w pkt. 14 cz. II) oraz numer sprawy  ................................ 

............................................................................................................................. ................................................... ...... 

3.2 Czy Pan(i) pobiera zasiłek z pomocy społecznej ?(2) 
     Tak                    Nie 

 
3.3 Czy Pan(i) pobiera świadczenie pieniężne z powiatowego urzędu pracy? (2) 

      Tak              Nie 

 Jeżeli tak, podać rodzaj świadczenia   ........... .......................................................................... ....... ............................ 
 

3.4 Czy Pan(i) pracuje zarobkowo i osiąga przychód (cz. II Informacji)?(2) 

     Tak              Nie 
Czy Pan(i) po przyznaniu renty zamierza – nie zamierza* osiągać przychody w wysokości: 

      nie powodującej zawieszenia lub zmniejszenia renty 

      powodującej zmniejszenie renty 

      powodującej zawieszenie renty 

            (nie wypełnia osoba uprawniona do emerytury, która ukończyła wiek: 60 lat – kobieta i 65 lat – mężczyzna) 
 Jeżeli tak, dołączyć oświadczenie emeryta-rencisty o zamiarze osiągania przychodu. 

 

3 . 5 Czy Pan (i), został(a) uznany(a) przez lekarza orzecznika ZUS niezdolnym(ą) do pracy.      
      Tak               Nie 

Jeżeli NIE to czy Pan (i) wnosi o skierowanie do lekarza orzecznika ZUS celem wydania takiego orzeczenia. 
      Tak               Nie 

 

3.6 Czy pobiera Pan (i) zasiłek pielęgnacyjny                     
      Tak               Nie 

      Jeżeli TAK to podać nazwę organu wypłacającego zasiłek pielęgnacyjny …………………..............…………………………. 
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4.   Oświadczenie osoby sprawującej opiekę nad małoletnim dzieckiem/małoletnimi dziećmi.  
4.1 Czy dziecko ma ustalone uprawnienia do renty?(2)  

         Tak              Nie  

Jeżeli tak, podać imię i nazwisko dziecka,  nazwę i adres organu rentowego (wym. w pkt. 14 cz. II) oraz numer 

sprawy  ........................................................................................................................................ ......................... 

 4.2 Numer ewidencyjny (PESEL) ojca-matki- dotychczasowego opiekuna* małoletniego(ch) dziecka(i)        

(7) 

 4.3 Adres ojca – matki - dotychczasowego opiekuna* małoletniego(ch) dziecka(i)  
 

   Kod pocztowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Poczta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Miejscowość   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
   

     Gmina-Dzielnica . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ulica . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Nr domu .. . . . . . . . . . . . . . . . .  

 
     Nr lokalu .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 ( wypełnić w przypadku, gdy do renty uprawnione są małoletnie dzieci, a renta wypłacana jest do rąk ojca  -  matki - 
dotychczasowego opiekuna, który(a) nie posiada prawa do renty). 

         

   Do wniosku załączam:   ......    dowodów oraz 

..................................................................................................................          Numer telefonu 
6)

 ................................................... 

Świadomy(a) odpowiedzialności karnej za składanie nieprawdziwych zeznań oświadczam, że dane zawarte 
we wniosku podałem(am) zgodnie z prawdą, co potwierdzam własnoręcznym podpisem.  

(data i podpis wnioskodawcy lub pełnomocnika) 

Na podstawie okazanego dokumentu stwierdzającego tożsamość wdowy  - wdowca - matki lub ojca zmarłego - pełnoletniego 

dziecka*  .............................................................................................................................................................................................. 
(podać rodzaj dokumentu, serię i numer) 

stwierdza się, że dane zawarte w części III w pkt. 1, 2 i 3 wniosku są zgodne z wpisami dokonanymi w okazanym dokumencie. 

           (data i podpis osoby bezpośrednio przyjmującej wniosek) 

 

 
Uwagi 

*   niepotrzebne skreślić 
(1) wymagana tylko w przypadku, gdy wniosek będzie sporządzony przez jednostkę wojskową  
(2) zaznaczyć krzyżykiem odpowiednią kratkę 
(3) podać w przypadku braku nr PESEL 
(4) należy podać, gdy pkt. 1 wypełnia wdowa - wdowiec ubiegający się o rentę 
(5)  należy podać pełny numer rachunku bankowego w standardzie IBAN(Międzynarodowy Numer Rachunku Bankowego)  
(6  )          podanie numeru telefonu nie jest obowiązkowe 
(7)   wypełnić w przypadku, gdy do renty uprawnione są małoletnie dzieci, a renta wypłacana jest do rąk ojca  - matki, który  

nie posiada prawa do renty 

 

INFORMACJA 

I.  
1. Wniosek niniejszy stanowi podstawę do wszczęcia postępowania w WBE o rentę rodzinną, rozpatrzenia uprawnień do tego  
 świadczenia i wydania decyzji. 

 Świadczenia wypłaca się poczynając od dnia powstania prawa do tych świadczeń, nie wcześniej jednak niż od miesiąca,                    
w którym zgłoszono wniosek lub wydano decyzję z urzędu.  
 W razie zgłoszenia wniosku o rentę rodzinną w miesiącu przypadającym bezpośrednio po miesiącu, w którym nastąpiła śmierć    
 emeryta lub rencisty, rentę rodzinną wypłaca się od dnia śmierci, nie wcześniej jednak niż od dnia spełnienia warunków do renty 
przez  uprawnionych członków rodziny. 
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2. Do wniosku należy dołączyć odpowiednie zaświadczenia (dowody) niezbędne do ustalenia prawa do renty oraz jej wysokości. 
Ubiegający się o rentę rodzinną załącza do wniosku w oryginale:  

- odpis aktu zgonu żołnierza, emeryta lub rencisty albo dokumenty potwierdzające datę zaginięcia żołnierza, 
- odpis aktu zawarcia związku małżeńskiego, 
- odpis aktu urodzenia dziecka, 
- dokumenty stwierdzające istnienie niezdolności do pracy, jeżeli ustalenie prawa do renty rodzinnej uzależnione jest od tej 

niezdolności, 
- dokumenty potwierdzające prawo do alimentów ustalone wyrokiem sądu lub ugodą sądową – w przypadku ubiegania się           

o rentę rodzinną przez małżonka rozwiedzionego lub po małżonku, jeżeli w chwili śmierci małżonka nie istniała pomiędzy 
małżonkami wspólność małżeńska, 

- dokumenty potwierdzające fakt nauki w szkole – w przypadku dzieci własnych, dzieci drugiego małżonka oraz dzieci 
przysposobionych, które ukończyły 16 lat, 

- postanowienie sądu – w przypadku gdy zmarły żołnierz, emeryt lub rencista był opiekunem ustalonym przez sąd przyjętych 
na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności wnuków, rodzeństwa i innych dzieci, w tym również                 
w ramach rodziny zastępczej. 

W przypadku zgonu żołnierza  ubiegający się o rentę rodzinną dodatkowo załącza do wniosku w oryginale: 
- decyzję lub wyciąg z rozkazu o zwolnieniu z zawodowej służby wojskowej 

- odpis przebiegu służby wojskowej wynikającego z akt personalnych żołnierza 

- zaświadczenie o wysokości uposażenia i innych należności dla celów zaopatrzenia emerytalnego 

- decyzję uzasadniającą prawo do poszczególnych składników uposażenia i ich wysokości oraz decyzję lub wyciąg z rozkazu 

w sprawie  dodatkowego uposażenia rocznego 

- odpisy lub wyciągi z dokumentów uzasadniających podwyższenie emerytury z tytułu pełnienia służby w warunkach 

szczególnych 

- dokumenty stwierdzające okresy równorzędne ze służbą wojskową w Wojsku Polskim 

- orzeczenia wojskowej komisji lekarskiej, a jeżeli nie zostało jeszcze wydane – wskazanie właściwej komisji lekarskiej. 

       ........................................................................................................... ..................................................................... 
- dokumenty stwierdzające okresy składkowe i nieskładkowe oraz okresy opłacania składek na ubezpieczenie emerytalne            

i rentowe po dniu 31 grudnia 1998 r. (dot. pozostających w służbie przed dniem 02.01.1999 r.). 

 
 

3. Wniosek o rentę rozpatruje WBE właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie. 
Wniosek osoby zamieszkałej za granicą rozpatruje WBE Warszawa. 

4. Osobie zainteresowanej przysługuje prawo wycofania wniosku. Wycofanie wniosku jest skuteczne, jeżeli nastąpiło na piśmie lub 
zostało zgłoszone ustnie do protokołu nie później niż do dnia uprawomocnienia się decyzji. 

II. 
1. Prawo do renty ulega zawieszeniu albo świadczenie to ulega zmniejszeniu w razie osiągania przychodu, w tym także za granicą, 

z tytułu zatrudnienia, służby lub innej pracy zarobkowej albo prowadzenia pozarolniczej działalności oraz pobierania zasiłków: 
chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego, wyrównawczego, świadczenia rehabilitacyjnego i wyrównawczego, dodatku 
wyrównawczego, a także wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wypłaconego na podstawie Kodeksu pracy. Za 
przychód rencistów prowadzących pozarolniczą działalność uważa się podstawę wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne. 

 
2. W przypadku osiągania przychodu w kwocie przekraczającej 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, nie wyższej niż 

130% 
- renta podlega zmniejszeniu o kwotę przekroczenia, nie większą niż kwota maksymalnego zmniejszenia, natomiast część renty 
rodzinnej - nie więcej niż o proporcjonalną do liczby osób uprawnionych do renty - część kwoty maksymalnego zmniejszenia 
renty rodzinnej. Kwoty maksymalnych zmniejszeń ogłasza Prezes ZUS w formie komunikatu w Monitorze Polskim. 

3. Osiąganie przychodu, w kwocie przekraczającej 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia powoduje zawieszenie 
wypłaty przysługującego świadczenia. 

4. Osoba uprawniona do renty rodzinnej jest obowiązana zawiadomić wojskowy organ rentowy o podjęciu działalności,                     

o wysokości osiąganego z tego tytułu przychodu oraz o każdorazowej zmianie wysokości tego przychodu i innych 

okolicznościach powodujących ustanie lub zawieszenie prawa do świadczeń albo zmniejszenie ich wysokości. 

5. Osoba uprawniona do renty rodzinnej jest obowiązana zawiadomić, do końca lutego roku kalendarzowego, organ rentowy              

o łącznej kwocie przychodu osiągniętego w poprzednim roku kalendarzowym. 

III. 
1. W przypadku, gdy do renty rodzinnej lub jej części (jeżeli do renty ma prawo więcej niż 1 osoba) uprawniona jest osoba 

małoletnia, z chwilą osiągnięcia przez tę osobę pełnoletności, przysługujące jej świadczenia wypłaca się do rąk tej osoby. 
2. Osoba pełnoletnia uprawniona do części renty rodzinnej może złożyć wniosek o wypłacenie przysługującej jej części renty – 

innej osobie pełnoletniej uprawnionej do tej renty lub osobie, która sprawowała opiekę nad wnioskodawcą przed osiągnięciem 
pełnoletności. 

IV. 
1. Wszystkim uprawnionym członkom rodziny przysługuje jedna łączna renta. Renta ta podlega z urzędu podziałowi na równe 

części między uprawnionych. 
 

V. 
1.  Na wniosek jednej z osób uprawnionych do renty rodzinnej może nastąpić wstrzymanie wypłaty przysługującej jej części renty. 

W przypadku zgłoszenia wniosku o wyłączenie z grona osób uprawnionych do renty rodzinnej, wysokość renty zostanie 
ponownie obliczona, z pominięciem wnioskodawcy. 

 

VI.  

1. W postępowaniu przed wojskowym organem emerytalnym zainteresowany może działać osobiście lub przez pełnomocnika, 

jeżeli charakter czynności nie wymaga jego osobistego działania. 

2. Pełnomocnikiem zainteresowanego może być osoba fizyczna, która posiada zdolność do czynności prawnych. 

3. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie albo zgłoszone ustnie do protokołu sporządzonego w siedzibie wojskowego 

organu emerytalnego.  
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VII. 
 

Zobowiązuje się świadczeniobiorcę do zawiadamiania wojskowego organu emerytalnego o każdorazowej zmianie adresu 

zamieszkania oraz o każdorazowej zmianie danych personalnych zawartych w druku wniosku.  

VIII. 

Wypłata świadczenia przysługuje od miesiąca złożenia wniosku nie wcześniej jednak niż od daty nabycia uprawnień. 

IX. 

Prawo do wojskowej renty rodzinnej z tytułu niezdolności do pracy jest ustalane na okres trwania niezdolności określonej                        

w orzeczeniu lekarza orzecznika ZUS.   

X. 

Wojskowe Biuro Emerytalne dokonuje zgłoszenia rencisty oraz członków rodziny pozostających na wyłącznym jego utrzymaniu do 

ubezpieczenia zdrowotnego. Obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego świadczeniobiorcy powstaje z mocy prawa od dnia, od którego 

przysługuje wypłata renty, a  wygasa z dniem zaprzestania wypłaty świadczenia. Prawo do korzystania ze świadczeń z ubezpieczenia 

zdrowotnego wygasa po upływie 30 dni od zaprzestania opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne. 

Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego członka rodziny następuje na wniosek rencisty po podaniu wymaganych danych 

personalnych (data urodzenia, PESEL). 


