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Oświadczenie emeryta-rencisty 

l. Oświadczam, że osiągam przychód z tytułu: 
1) pracy wykonywanej w ramach stosunku pracy oraz na podstawie umowy agencyjnej, umowy 

zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się 

przepisy dotyczące zlecenia, albo umowy o dzieło, jeżeli umowę taką zawarto z pracodawcą, z którym 

emeryt lub rencista pozostaje w stosunku pracy, lub jeżeli w ramach takiej umowy wykonuje pracę na 

rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy,* 

2) pracy wykonywanej na podstawie umowy o pracę nakładczą*, 

3) pracy wykonywanej za granicą*, 

4) służby w Wojsku Polskim, w Policji, w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, 

Biurze Ochrony Rządu, w Straży Granicznej, w Służbie Więziennej, w Państwowej Straży Pożarnej,   

w Służbie Celnej, w Służbie  Kontrwywiadu Wojskowego, w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym*, 

5) pracy wykonywanej na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia lub innej umowy              

o świadczenie usług, do której zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego stosuje się przepisy dotyczące 

zlecenia, albo umowy o dzieło, których wykonywanie jest objęte obowiązkowymi ubezpieczeniami 

społecznymi lub współpracy przy wykonywaniu tych umów*, 

6) pozarolniczej działalności, wykonywanie której podlega obowiązkowi ubezpieczenia społecznego 

lub współpracy przy prowadzeniu tej działalności*, 

7) pracy wykonywanej w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni kółek rolniczych, lub              

w zespołowym gospodarstwie rolnym tych spółdzielni*, 

8) wykonywania odpłatnie pracy, na podstawie skierowania do pracy w czasie odbywania kary 

pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania*, 

9) pobierania stypendium sportowego*, 

10) pobierania wynagrodzenia na stanowisku sędziego-prokuratora albo uposażenia w stanie spoczynku 

sędziego-prokuratora przeniesionego w taki stan w trybie art.71 § 3 ustawy -Prawo o ustroju sądów 

powszechnych*, 

11) pobierania uposażenia przysługującego posłom i senatorom oraz posłom do Parlamentu 

Europejskiego*, 

12) innej pracy zarobkowej, podlegającej obowiązkowi ubezpieczeń społecznych*. 

* wskazać tytuł 

2. Oświadczam, ze moim zamiarem jest osiąganie przychodu w wysokości: 
1) nie powodującej zmniejszenia świadczenia*, 

2) powodującej zmniejszenia świadczenia* 

* wskazać właściwy zamiar-podać wysokość przychodu miesięcznego .......................... 

 

Zobowiązuję się powiadomić WBE o wszelkich zmianach w zakresie podanych danych. 

3. Oświadczam, że moim zamiarem jest nie osiąganie ww. przychodu 

                  .......................................... 
                        data i podpis 
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INFORMACJA 

 

1. Na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym 

żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (j .t. Dz. U. z 2017 r, poz. 2225 z późn. zm.) emeryt lub 

rencista jest zobowiązany do powiadomienia WBE o podjęciu lub zaprzestaniu działalności 

podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, z tytułu której uzyskuje przychód. 

2. Za przychód powodujący zmniejszenie wypłaty emerytury lub renty uważa się uzyskany       

w roku kalendarzowym przychód stanowiący podstawę wymiaru   składek na ubezpieczenie 

społeczne z tytułu wymienionego w „Oświadczeniu''. Za przychód uważa się również kwoty 

pobranych zasiłków: chorobowego, macierzyńskiego i opiekuńczego oraz wynagrodzenia      

za czas niezdolności do pracy, wypłaconego na podstawie przepisów Kodeksu pracy i kwoty 

świadczenia rehabilitacyjnego i wyrównawczego, zasiłku wyrównawczego i dodatku 

wyrównawczego, a także wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy. Za przychód 

emerytów i rencistów prowadzących pozarolniczą działalność uważa się przychód 

zadeklarowany jednak nie niższy niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia 

miesięcznego przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek. 

Za przychód uważa się również wynagrodzenie na stanowisku sędziego lub prokuratora,          

a także uposażenie w stanie spoczynku pobierane przez sędziego lub prokuratora 

przeniesionego w taki stan w trybie art. 71 § 3 ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych. 

3. Nie powoduje zmniejszenia emerytury lub renty osiąganie przychodu w wysokości            

nie przekraczającej 70% kwoty przeciętnego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, ostatnio 

ogłoszonego przez Prezesa GUS, posiadania prawa do emerytury w wysokości 75% z tytułu 

wysługi emerytalnej oraz w przypadku pobierania renty inwalidzkiej z tytułu posiadania grupy 

inwalidzkiej w związku z wypadkiem w służbie i chorób z tytułu których przysługują 

świadczenia odszkodowawcze. 

4. W przypadku zbiegu prawa do pobierania dwóch świadczeń tj. emerytury bądź wojskowej 

renty inwalidzkiej z prawem do emerytury bądź wypadkowej renty inwalidzkiej przyznanej 

przez ZUS, bez względu na wysokość osiąganego przychodu prawo do świadczenia 

wypadkowego ulega zawieszeniu. 

5. Rozliczenia emerytury lub renty WBE dokonuje po upływie roku kalendarzowego              

na podstawie zawiadomienia o łącznej kwocie przychodu osiągniętego w minionym roku lub        

o kwocie przychodów osiąganych w poszczególnych miesiącach, które należy przesłać          

do WBE do końca pierwszego kwartału roku kalendarzowego za każdy rok poprzedni. 

6. W przypadku nie zachowania terminu określonego w pkt. 5 oraz nie powiadomienia WBE     

o osiąganiu dodatkowych przychodów wojskowy organ jest zobowiązany do naliczania 

odsetek w przypadkach ustalenia, że świadczenia z tego tytułu były nienależne. 

W celu ustalenia czy osiągany przychód powoduje zaliczkowe zmniejszenie emerytury 

lub renty jest Pan zobowiązany zawiadomić wojskowy organ emerytalny o osiąganiu 

przychodu, jego wysokości oraz o każdorazowej zmianie wysokości tego przychodu           

i innych okolicznościach powodujących ustanie lub zawieszenie prawa do świadczeń albo 

zmniejszenie ich wysokości dołączając do niego zaświadczenie wydane przez pracodawcę 

z podaniem jego miesięcznej wysokości (brutto), bądź oświadczenie w przypadku 

prowadzenia działalności gospodarczej. 
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