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Załącznik do wniosku o rentę rodzinną 

II.   CZŁONKOWIE   RODZINY   UBIEGAJĄCY   SIĘ   O   RENTĘ   RODZINNĄ 

1. Dane dotyczące pełnoletniej osoby: 

1. 

Nazwisko Nazwisko rodowe (wg świadectwa urodzenia) 

Imiona Imię ojca Imię matki 

Data urodzenia Miejsce (miejscowość) urodzenia Stopień pokrewieństwa (powinowactwa) w stosunku do zmarłego 

2. 
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Gmina - Dzielnica Ulica Nr domu Nr lokalu 

Powiat Miejscowość Kod pocztowy Poczta 
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)  

Gmina-Dzielnica Ulica Nr domu Nr lokalu 

Powiat Miejscowość Kod pocztowy Poczta 

3. 

 

Numer ewidencyjny (PESEL)    
4. 

Płeć wpisać:       

K - kobieta 

M – Mężczyzna 

 

1) Podać adres miejsca zamieszkania. 
2) Wypełnić tylko w przypadku, gdy wnioskodawca nie zamieszkuje pod adresem zameldowania na pobył stały, podanym w dowodzie  

osobistym.  

 

III. OŚWIADCZENIE 

Odpowiadając na poniższe pytania należy skreślić słowa; Tak lub Nie. 

1. Oświadczenie rodziców (ojca-matki* zmarłego) 
a) czy zmarły przyczyniał się do Pana(i) utrzymania Tak — Nie.  

Jeżeli tak, podać w jaki sposób:  ............................................................................................................................. .....................................  

b) czy Pan(i) zgłaszał(a) poprzednio wniosek o emeryturę – rentę - uposażenie* Tak — Nie.  

Jeżeli tak, podać nazwę i adres organu, który wydał decyzje, (ZUS, KRUS, Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA, Biuro 

Emerytalne Służby Więziennej, właściwą jednostkę organizacyjna resortu sprawiedliwości) oraz numer sprawy  .....……………….. 

..................................................................................................................................................................................................................... 
c) czy Pan (i) pobiera - pobierał(a) emeryturę - rentę-uposażenie* Tak — Nie.  

Jeżeli tak, podać nazwę i adres organu (wym. w pkt. b) oraz numer świadczenia ........……………………………………………...... 

............................................................................................................................. ................................................................................  
d) czy Pan(i) pobiera świadczenie pieniężne z powiatowego urzędu pracy Tak — Nie.  

Jeżeli Tak, podać rodzaj świadczenia i adres urzędu: .........................................................................................................................  

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

  
e) czy Pan(i) pobiera świadczenie pieniężne przysługujące osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym  

w obozach pracy przez I I I  Rzeszę i ZSRR - świadczenie w wysokości dodatku kombatanckiego- świadczenie pieniężne 

przysługujące cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych  - ryczałt energetyczny* Tak — Nie.  

Jeżeli tak, podać Oddział ZUS i numer sprawy ..........................................................................…………...…………………………………. 
f) czy Pan(i) pobiera świadczenie z funduszu alimentacyjnego Tak — Nie.  

Jeżeli tak, podać Oddział ZUS i numer świadczenia ............................................................................................................................. . 

g) czy Pan(i) pobiera zasiłek z opieki społecznej Tak — Nie 
h) czy Pan(i) pracuje zarobkowo i osiąga przychód Tak — Nie.  

Jeżeli tak, dołączyć oświadczenie emeryta-rencisty o zamiarze    osiągania dochodu       

i) 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) 
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2. Oświadczenie pełnoletniego dziecka 

a) czy Pan(i) pobiera - pobierał(a) rentę-uposażenie Tak — Nie.  

Jeżeli tak, podać nazwę i adres organu (wym. w pkt. b.) oraz numer świadczenia ......................................................................................... 

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

b) czy Pan(i) korzysta ze świadczeń z funduszu alimentacyjnego Tak — Nie.  

Jeżeli tak, podać Oddział ZUS i numer świadczenia  .......................................................................................................................  

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

c) czy Pan(i) pobiera zasiłek z opieki społecznej Tak —Nie. 

d) czy Pan(i) pobiera świadczenie pieniężne z powiatowego urzędu pracy Tak — Nie.  

Jeżeli tak, podać rodzaj świadczenia i adres urzędu: ..................................................................................... ........................................... 

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

e) czy Pan(i) pracuje zarobkowo i osiąga przychód Tak — Nie.  

Jeżeli tak, dołączyć oświadczenie emeryta-rencisty o zamiarze osiągania przychodu  
f) 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) 

g) 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 

h) Czy pobiera Pan (i) zasiłek pielęgnacyjny                     

             Tak            Nie 

     Jeżeli TAK to podać nazwę organu wypłacającego zasiłek pielęgnacyjny …………...........................................…………………………………. 

     

3. Rentę rodzinną proszę przekazywać: 

1)* do moich rąk 

 2)*      do rąk matki – ojca - dotychczasowego opiekuna*  ................................................................................................................................................................. 

podać nazwisko, imię, stopień pokrewieństwa 

— na mój rachunek  w banku   ........................................................................................................................................................................... ..... 

                             podać nazwę banku  i nr rachunku 

—  na niżej podany adres*: 

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

Gmina - Dzielnica   .........................................................   Powiat   .......................................................   Ulica  .............................................................................. 

Nr domu  ...................................   Nr lokalu  ............................................  

Korespondencję proszę przekazywać na adres:  ................................................................................................................................................................ 

 
Nr telefonu  ….………………..   

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

 

Świadomy(a) odpowiedzialności karnej za składanie nieprawdziwych zeznań oświadczam, że dane zawarte w niniejszym 

załączniku do wniosku podane zostały zgodnie z prawdą, co potwierdzam własnoręcznym podpisem.  

 

 

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

                             podpis wnioskodawcy 

Na podstawie okazanego dokumentu stwierdzającego tożsamość   .........................................................................................................   matki lub ojca 

zmarłego - pełnoletniego dziecka* ...............................................................................................................................................................................  

rodzaj dokumentu, seria i numer 

stwierdza się, że dane zawarte w części II pkt 1 ppkt 1, 2, 3 załącznika do wniosku są zgodne z wpisami dokonanymi w okazanym dokumencie. 

pieczątka i podpis osoby przyjmującej wniosek 

* niepotrzebne skreślić 


