
DYREKTOR
WOJSKOWEGO BIURA EMERYTALNEGO

Data wpływu wniosku do WBE

w KATOWICACH
ul. Francuska 30

40-028 Katowice

WNIOSEK
o ustalenie uprawnień do 

emerytury wojskowej - wojskowej renty inwalidzkiej*

Znak sprawy (wypełnia WBE) .........................................................

DANE DOTYCZĄCE WNIOSKODAWCY
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Stopień wojskowy Nazwisko

Pierwsze imię Drugie imię

Imię ojca Imię matki

Data urodzenia (dzień, miesiąc, rok) Miejsce (miejscowość) urodzenia

2 Adres zamieszkania Ulica Nr domu Nr lokalu

Miejscowość Kod pocztowy

Poczta Telefon kontaktowy

3 Adres do korespondencji
(wpisać jeśli adres 
zamieszkania jest inny 
niż do korespondencji)

Ulica Nr domu Nr lokalu

Miejscowość Kod pocztowy

Poczta Telefon kontaktowy

4 Urząd Skarbowy, w którym Pan(i) dokonuje rozliczeń podatkowych

5 Numer ewidencyjny (PESEL)

6 Numer i  miejsce postoju jednostki wojskowej, w której ostatnio pełniłem służbę 
wojskową.........................................................................................
Pozostaję na ewidencji wojskowej w WKU.............................................................................................

7 Pobieram świadczenie z innego organu emerytalnego TAK/NIE
jeśli TAK to z jakiego..............................................................................................................................

8 Zgłaszam do wysługi emerytalnej następujące okresy składkowe i nieskładkowe (poza służbą wojskową)
Zał. ................................ (oryginały świadectw pracy)

od – do (chronologicznie)
Nazwa okresu (np. zatrudnienie, studia)

Miejsce jego odbywania i nazwa zakładu, uczelni

9
Zostałem zaliczony do ................. grupy inwalidów co dokumentuję orzeczeniem Wojskowej Komisji Lekarskiej  
w..................................... Nr ........................................ z dnia ............................................. zał.: ...............................

10  
 Pozostaję we wspólności małżeńskiej z ....................................................................................................................
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11. Na moim utrzymaniu pozostają następujące osoby:   

Lp. Nazwisko i imię Pokrewieństwo Data urodzenia  Nr PESEL

12.  Do ubezpieczenia zdrowotnego zgłaszam osoby wymienione w pkt 11 pod pozycją ...........................

13. Zrzekam się prawa do świadczenia pieniężnego przysługującego przez okres  roku po zwolnieniu z zawodowej służby

wojskowej, jeżeli okaże się, że jest ono niższe od emerytury (renty) - tak / nie*

14. Przysługujące świadczenie emerytalno - rentowe proszę przekazywać na:

      a)    Rachunek w banku / SKOK*.................................................................................................................................. 
                             (nazwa i siedziba banku/SKOK)

       Imię i nazwisko właściciela rachunku: …………………………...………………………...……..………………..

( numer konta)        

b) Adres zamieszkania / adres do korespondencji  .

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

w niniejszym wniosku podane zostały zgodnie z prawdą, co potwierdzam własnoręcznym podpisem.

......................................, dnia ............................. 20..... roku. ................................................
        (podpis zainteresowanego)

Na podstawie okazanego dowodu osobistego wnioskodawcy seria....................... Nr ............................ stwierdza się, że dane
zawarte w pkt 1 i 5 wniosku są zgodne z wpisami dokonanymi w tym dowodzie.

                .................................................................................................
                  (pieczątka imienna i podpis osoby przyjmującej wniosek)

*) Niepotrzebne skreślić

POUCZENIE

W celu potwierdzenia danych zawartych we wniosku zainteresowany powinien dostarczyć:
 decyzję o zwolnieniu z zawodowej służby wojskowej
 odpis przebiegu służby wojskowej wynikający z akt personalnych żołnierza,
 odpisy lub wyciągi z dokumentów uzasadniających podwyższenie emerytury z tytułu pełnienia służby  

w szczególnych warunkach
 dokumenty stwierdzające okresy równorzędne ze służbą wojskową w Wojsku Polskim,
 orzeczenie wojskowej komisji  lekarskiej, a jeżeli takie nie zostało jeszcze wydane – wskazanie właściwej

komisji lekarskiej,
 zaświadczenie o wysokości uposażenia i innych należności dla celów zaopatrzenia emerytalnego wraz  

z decyzjami uzasadniającymi prawo do poszczególnych składników uposażenia i ich wysokości, a także
nagrody rocznej lub dodatkowego uposażenia rocznego

 dokumenty  stwierdzające  okresy  składkowe  i  nieskładkowe  oraz  okresy  opłacania  składek  na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe po dniu 31 grudnia 1998 r. 
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