
UWAGA! Przed wypełnieniem proszę zapoznać się z informacją zamieszczoną na odwrocie

RRU - …........................................................

........................................................................
                         (nazwisko i imię)

........................................................................
                        (adres stałego zamieszkania)

........................................................................
                                    (nr telefonu )

OŚWIADCZENIE

 I.  Oświadczam, że od dnia .............................................. osiągam przychód z tytułu:

     1.  wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia,
umowy agencyjnej lub umowy o pracę nakładczą*

2. służby w Wojsku Polskim,  w Policji,  w Straży  Granicznej,  w Służbie  Więziennej,
w Państwowej Straży Pożarnej,  w Urzędzie Ochrony Państwa*

3. pozarolniczej działalności gospodarczej*

-  z  tytułu  tej  działalności  opłacam  -  nie  opłacam**  składki  na  ubezpieczenie
emerytalne i rentowe

4. pracy wykonywanej w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych*

5. pracy wykonywanej za granicą*

6. z innych źródeł (podać z jakich)........................................................*

II.   Oświadczam, że  moim zamiarem jest osiąganie przychodu w przeciętnej miesięcznej 

            kwocie .........................zł brutto.

Przy  ustalaniu  przeciętnej  kwoty  przychodu  należy  uwzględnić  nagrodę  roczną  oraz
ewentualne inne nagrody lub premie.

III.  Oświadczam, że od dnia …………………..  nie osiągam dodatkowych przychodów  
       
            z tytułu…………………………..

Jednocześnie zobowiązuję się:

1) niezwłocznie powiadomić WBE o każdej zmianie wysokości osiąganego przychodu 

2) w  terminie  do  końca  lutego  każdego  roku przedłożyć  w  WBE  dokumenty
potwierdzające wysokość faktycznie osiągniętego przychodu  w roku poprzednim. 

.....................................                                                                 ........................................................
     (data)       ( podpis wypełniającego)

  
*  - wskazać właściwy tytuł
** - niepotrzebne skreślić



INFORMACJA

1. Na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 grudnia 1993r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy
zawodowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2015r. poz. 330 – tj.) oraz ustawy z dnia 17 grudnia 1998r.
o emeryturach i rentach z FUS (Dz.U. z 2015r. poz. 748 tj.) osoba uprawniona do świadczenia
zobowiązana jest  zawiadomić  wojskowy organ emerytalny o podjęciu działalności  podlegającej
obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, 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.

 2.  Powyższe  zasady  stosuje  się  również  w  odniesieniu  do  osób  wyłączonych  
        z obowiązku ubezpieczenia społecznego z tytułu ustalenia prawa do emerytury lub renty albo  
             z uwagi na podleganie temu obowiązkowi z innego tytułu. Oznacza to, że przy ustalaniu przychodu
         uwzględnia się przychód uzyskany z każdej działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczeń
         społecznych, niezależnie od tego, czy osoba ją wykonująca podlega temu obowiązkowi (opłaca
        składki),  czy też jest  z niego wyłączona  z przyczyn  wskazanych  w tym przepisie  (nie  opłaca
              składek emerytalno-rentowych).  
  

3. Za  przychód  powodujący  zmniejszenie  wysokości  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, kwoty świadczenia rehabilitacyjnego  
i  wyrównawczego  oraz  wynagrodzenia  za  czas  niezdolności  do  pracy.  Za  przychód
świadczeniobiorców  prowadzących  pozarolniczą  działalność  uważa  się  przychód  stanowiący
podstawę  wymiaru  składek  na  ubezpieczenie  społeczne  -  jednak    kwotę  nie  niższą  niż  60%
prognozowanego  przeciętnego  wynagrodzenia  miesięcznego,  przyjętego  do  ustalenia  kwoty
ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na dany rok kalendarzowy.    

4. Nie  powoduje  zmniejszenia  renty  osiąganie  przychodu  w  wysokości  nie  przekraczającej  70%
przeciętnego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, ostatnio ogłoszonego przez Prezesa ZUS.

5. Osiąganie przychodu w wysokości przekraczającej 70% kwoty przeciętnego wynagrodzenia, nie
wyższej niż 130% tej kwoty, powoduje ograniczenie renty o kwotę przekroczenia, nie więcej niż 
o 20,4% kwoty bazowej.

6. Osiąganie  przychodu  w  wysokości  przekraczającej  130%  kwoty  przeciętnego  wynagrodzenia
powoduje zawieszenie prawa do renty rodzinnej.

7. Bieżącego (zaliczkowego) zmniejszenia renty dokonuje się w oparciu o kwotę przychodu podaną
w oświadczeniu do czasu powiadomienia przez osobę uprawnioną do renty rodzinnej o zmianie
kwoty przychodu.

8. Osoba  uprawniona  do  świadczenia  jest  zobowiązana  do  końca  lutego  zawiadomić  organ  
emerytalny o łącznej kwocie przychodu osiągniętego w poprzednim roku kalendarzowym.

9. Rozliczenia  renty WBE dokona po upływie  roku kalendarzowego na podstawie zaświadczenia
potwierdzającego  wysokość  przychodu  osiągniętego  w  minionym  roku.  W  razie  nie  złożenia
zaświadczenia o wysokości osiąganego przychodu do końca lutego roku bieżącego za poprzedni
rok kalendarzowy oraz ustalenia w wyniku rocznego rozliczenia kwoty do potrącenia, kwoty te
jako nienależnie pobrane świadczenia zostaną potrącone z bieżących świadczeń wraz z odsetkami
ustawowymi za opóźnienie.
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