
Nr świadczenia ……………..

WNIOSEK O USTALENIE UPRAWNIEŃ I WYPŁATĘ*)

 WOJSKOWEJ RENTY RODZINNEJ
(przed wypełnieniem proszę zapoznać się z „Informacją” zamieszczona w dalszej części wniosku)

I. DANE ZMARŁEGO EMERYTA-RENCISTY, ŻOŁNIERZA*)

1 Stopień wojskowy zmarłego 

…………………………………………………………………..

2 Nazwisko osoby zmarłej

…………………………………………………………………..
3 Imię osoby zmarłej

…………………………………………………………………..

4 Data urodzenia 

…………………………………………………………………..
5 Data zgonu

…………………………………………………………………..

6 Numer
PESEL

II. DANE PERSONALNE OSOBY SKŁADAJĄCEJ WNIOSEK

1.Dane personalne osoby składającej wniosek

1 Nazwisko

………………………………………………………………….

  
2

Imię

…………………………………………………………………...
3 Data urodzenia

………………………………………………………………….

  
4

Miejsce urodzenia 

…………………………………………………………………...
5 Imię ojca

………………………………………………………………….

  
6

Imię matki

…………………………………………………………………...
7 Stopień pokrewieństwa do zmarłego

………………………………………………………………….

  
8

Seria i nr dowodu osobistego-paszportu*)

…………………………………………………………………...
9 Numer

PESEL
      

10 Stan cywilny:

□ panna/kawaler          □ zamężna/żonaty          □ rozwiedziona/y          □ wdowa/wdowiec           □ w separacji  

2. Dane adresowe osoby wymienionej w części II pkt 1
2.1  Adres zamieszkania      

Państwo

………………………………….

Kod pocztowy

………………………………….

Poczta

…………………………………

Gmina-Dzielnica

…………………………………
Miejscowość

………………………………….

Ulica

………………………………….

Numer domu

…………………………………

Numer lokalu

…………………………………

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

Państwo

………………………………….

Kod pocztowy

………………………………….

Poczta

…………………………………

Gmina-Dzielnica

…………………………………
Miejscowość

………………………………….

Ulica

………………………………….

Numer domu

…………………………………

Numer lokalu

…………………………………

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

III.  WNIOSEK  

1. Proszę o ustalenie uprawnień do wojskowej renty rodzinnej od dnia ………..…………………………..

□   na mnie z tytułu: wieku, wychowywania małoletnich dzieci, inwalidztwa, nauki w szkole, alimentowania
                                      nie posiadania niezbędnych źródeł utrzymania       (proszę podkreślić właściwe)

□      na niżej wymienionych małoletnich uprawnionych członków rodziny lub innych.
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2.  DANE PERSONALNE MAŁOLETNIEGO DZIECKA / MAŁOLETNICH DZIECI 

Imiona, nazwisko
 i stopień pokrewieństwa do zmarłego

Data i miejsce
urodzenia

Imiona rodziców Adres zamieszkania
Numer ewidencyjny PESEL

…………………………………..
                        (imiona)

…………………………………..
                      (nazwisko)

…………………………………..
   (stopień pokrewieństwa do zmarłego)

…………………
    (dzień-miesiąc-rok)

…………………
       (miejscowość)

……………….
      (imię ojca)

…………….....
     (imię matki)

…………………………………………….

…………………………………………….

…………………………………..
                        (imiona)

…………………………………..
                      (nazwisko)

…………………………………..
   (stopień pokrewieństwa do zmarłego)

…………………
    (dzień-miesiąc-rok)

…………………
       (miejscowość)

……………….
      (imię ojca)

…………….....
     (imię matki)

…………………………………………….

……………………………………

…………………………………..
                        (imiona)

…………………………………..
                      (nazwisko)

…………………………………..
   (stopień pokrewieństwa do zmarłego)

…………………
    (dzień-miesiąc-rok)

…………………
       (miejscowość)

……………….
      (imię ojca)

…………….....
     (imię matki)

…………………………………………….

…………………………………....

…………………………………..
                        (imiona)

…………………………………..
                      (nazwisko)

…………………………………..
   (stopień pokrewieństwa do zmarłego)

…………………
    (dzień-miesiąc-rok)

…………………
       (miejscowość)

……………….
      (imię ojca)

…………….....
     (imię matki)

…………………………………………….

……………………………………

…………………………………..
                        (imiona)

…………………………………..
                      (nazwisko)

…………………………………..
   (stopień pokrewieństwa do zmarłego)

…………………
    (dzień-miesiąc-rok)

…………………
       (miejscowość)

……………….
      (imię ojca)

…………….....
     (imię matki)

…………………………………………….

……………………………………

IV. RENTĘ RODZINNĄ PROSZĘ PRZEKAZYWAĆ:**)

□  pod podany adres zamieszkania □  pod podany adres do korespondencji

□  do rąk opiekuna prawnego lub kuratora*) …………………………………………………………….…………
(podać imię i nazwisko opiekuna prawnego lub kuratora)

 

□  na rachunek w banku /w SKOK ………….…………………………………………………..…………………
(podać nazwę i siedzibę banku)

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

                            Nr rachunku bankowego / rachunku w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej
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V.  OŚWIADCZENIE 
1. Oświadczenie wdowy – wdowca*)

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

          - małżonkowie wspólnie zamieszkiwali □  Tak □  Nie 

          - małżonkowie prowadzili wspólne gospodarstwo domowe □  Tak □  Nie

          - małżeństwo było rozwiązane wyrokiem sądu □  Tak □  Nie

          - została orzeczona wyrokiem sądu separacja □  Tak □  Nie 

    1.2  Czy Panu(i) jako:
          - małżonkowi , który(a) nie pozostawał(a) we wspólności małżeńskiej*) 

          - małżonkowi rozwiedzionemu *)

          - małżonkowi  pozostającemu w separacji*)

           
             należały się Panu(i) w dniu śmierci żony (męża) alimenty z jej (jego) strony: 

           - ustalone wyrokiem lub ugodą sądową ? **) □  Tak □  Nie
             Jeżeli TAK, dołączyć wyrok lub ugodę sądową.

           - otrzymywane na podstawie porozumienia między rozwiedzionymi / separowanymi małżonkami 

□  Tak □  Nie
             Jeżeli TAK, dołączyć dokumenty potwierdzające otrzymywanie alimentów.

     1.3  Czy Pan(i)  pobiera  -  pobierał(a)  emeryturę  –  rentę  –  rentę  socjalną  -  emeryturę  pomostową  –  

             nauczycielskie świadczenie kompensacyjne – świadczenie przedemerytalne – zasiłek przedemerytalny – 

            uposażenie ? **) □  Tak □  Nie

Jeżeli  TAK,  podać  rodzaj  świadczenia,  nazwę  i  adres  organu  oraz  numer  świadczenia

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

     1.4  Czy Pan(i) pobiera świadczenie z powiatowego urzędu pracy ? **) □  Tak □  Nie

             Jeżeli TAK, podać rodzaj świadczenia i adres urzędu ….…………………………………………………

             ……………………………………………………………………………………………………………..

     1.5  Czy Pan(i) pobiera zasiłek z pomocy społecznej ? **) □  Tak □  Nie

             Jeżeli TAK, podać rodzaj świadczenia i adres urzędu ………………….…………………………………

             ……………………………………………………………………………………………………………..
1.6 Czy Pan(i) został(a) uznany(a) przez lekarza orzecznika ZUS za niezdolnego(ą) do pracy ? **)

             □  Tak □  Nie        

             Jeżeli TAK, dołączyć orzeczenie. 

             Jeżeli NIE, czy Pan(i) wnosi o skierowanie do lekarza orzecznika ZUS celem ustalenia niezdolności do 

             pracy ?**) □  Tak □  Nie

       1.7  Czy osiąga Pan(i) przychody w Polsce lub za granicą ?**)               □  Tak □  Nie

             Jeżeli TAK, dołączyć oświadczenie o wysokości osiąganego przychodu.

2. Oświadczenie pełnoletniego dziecka

     2.1  Czy Pan(i) pobiera - pobierał(a) rentę - rentę socjalną - uposażenie ?**) □  Tak □  Nie

            Jeżeli  TAK,  podać  rodzaj  świadczenia,  nazwę  i  adres  organu  oraz  numer  świadczenia

            ….……………………………………………………………………………………………………………

            ….……………………………………………………………………………………………………………
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    2.2   Czy Pan(i) pobiera zasiłek z pomocy społecznej ?**) □  Tak □  Nie

    2.3   Czy Pan(i) pobiera świadczenie z powiatowego urzędu pracy ? **) □  Tak □  Nie

             Jeżeli TAK, podać rodzaj świadczenia i adres urzędu ……………………………………………………

             ……………………………………………………………………………………………………………..

    2.4  Czy osiąga Pan(i) przychody w Polsce lub za granicą ?**)  □  Tak □  Nie

             Jeżeli TAK, dołączyć oświadczenie o wysokości osiąganego przychodu.

    2.5  Czy Pan(i) został(a) uznany(a) przez lekarza orzecznika ZUS za niezdolnego(ą) do pracy ? **)

             □  Tak □  Nie        

             Jeżeli TAK, dołączyć orzeczenie. 

             Jeżeli NIE, czy Pan(i) wnosi o skierowanie do lekarza orzecznika ZUS celem ustalenia niezdolności do 

             pracy ?**) □  Tak □  Nie

       Uwaga!  Poniższe  oświadczenie  (pkt  2.6)  dotyczy  Pana(i),  jeśli  Pana(i)  prawo  do  renty  rodzinnej  
              uzależnione jest od kontynuowania nauki w szkole.
 
    2.6.  Świadomy okoliczności,  że prawo do renty  rodzinnej  uwarunkowane  jest  kontynuowaniem nauki  
            w szkole, zobowiązuję się powiadomić WBE o każdorazowym przypadku zaprzestania nauki. Jestem  
         świadomy, że renta rodzinna pobierana pomimo zaprzestania nauki jest świadczeniem nienależnym  
       w  rozumieniu  art.  48  ustawy  z  dnia  10  grudnia  1993  r.  o  zaopatrzeniu  emerytalnym  żołnierzy  
               zawodowych oraz ich rodzin.

3. Oświadczenie osoby sprawującej opiekę na małoletnim dzieckiem/dziećmi

    3.1  Czy dziecko ma ustalone prawo do renty?  **) □  Tak □  Nie

Jeżeli  TAK,  podać  rodzaj  świadczenia,  nazwę  i  adres  organu  oraz  numer  świadczenia

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

3.2 Czy dziecko(i) przebywa(ją) w zakładzie specjalnym, w domu dziecka lub innej placówce opiekuńczo-

wychowawczej zapewniającej całkowitą opiekę nad dzieckiem**)………………….………………………

                            □  Tak □  Nie        

3.3 Czy dziecko(i) zostało(y) uznane(e) przez lekarza orzecznika ZUS za niezdolnego(e) do pracy ? **)

                     □  Tak □  Nie        

             Jeżeli TAK, dołączyć orzeczenie. 

             Jeżeli NIE, czy Pan(i) wnosi o skierowanie do lekarza orzecznika ZUS celem ustalenia niezdolności do 

             pracy ?**) □  Tak □  Nie

         Uwaga! Poniższe oświadczenie (pkt 3.4) dotyczy Pana(i) w przypadku, gdy prawo do renty rodzinnej
             uzależnione jest od wychowywania uczącego się dziecka uprawnionego do renty rodzinnej po osobie

zmarłej.

     3.4. Świadomy okoliczności, że prawo do renty rodzinnej uwarunkowane jest wychowywaniem małoletniego
        dziecka/małoletnich dzieci, które po ukończeniu 16 roku życia,  a przed ukończeniem 18 roku życia  
            kontynuuje/kontynuują naukę w szkole, zobowiązuję się powiadomić WBE o każdorazowym przypadku 
     zaprzestania  nauki  przez  wychowywane  przeze  mnie  dziecko/dzieci.  Jestem  świadomy,  że  renta
     rodzinna  pobierana  pomimo  zaprzestania  nauki  przez  dziecko  jest  świadczeniem  nienależnym  
      w  rozumieniu  art.  48  ustawy  z  dnia  10  grudnia  1993  r.  o  zaopatrzeniu  emerytalnym  żołnierzy
             zawodowych oraz ich rodzin.

WBE-Kce/rr/05 4



4. Oświadczenie rodziców zmarłego (za rodziców uważa się również ojczyma lub macochę oraz osoby przysposabiające)

     4.1  Czy zmarły przyczyniał się do Pana(i) utrzymania?  **)  □  Tak □  Nie

             Jeżeli TAK, podać w jaki sposób……………………………………………………………………………………

             .…………………………………………………………………………………………………………………………...

     4.2  Czy Pan(i)  pobiera  -  pobierał(a)  emeryturę  –  rentę  –  rentę  socjalną  -  emeryturę  pomostową  –  

             nauczycielskie świadczenie kompensacyjne – świadczenie przedemerytalne – zasiłek przedemerytalny – 

             uposażenie ? **) □  Tak □  Nie

Jeżeli  TAK,  podać  rodzaj  świadczenia,  nazwę  i  adres  organu  oraz  numer  świadczenia

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

 

     4.3  Czy Pan(i) pobiera świadczenie z powiatowego urzędu pracy ? **) □  Tak □  Nie

             Jeżeli TAK, podać rodzaj świadczenia i adres urzędu ….…………………………………………………

             ……………………………………………………………………………………………………………..

     4.4  Czy Pan(i) pobiera zasiłek z pomocy społecznej ? **) □  Tak □  Nie

             Jeżeli TAK, podać rodzaj świadczenia i adres urzędu ………………….…………………………………

             ……………………………………………………………………………………………………………..

     4.5   Czy osiąga Pan(i) przychody w Polsce lub za granicą ?**)  □  Tak □  Nie

             Jeżeli TAK, dołączyć oświadczenie o wysokości osiąganego przychodu.

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

Nr telefonu wnioskodawcy …………………………………………………………………………………… 

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

…………………………………………………………..                             …………………………………………………………………….
                      (miejscowość i data)                                                                                      (podpis wnioskodawcy lub pełnomocnika)  

Na podstawie okazanego dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby składającej wniosek 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
                                                                                   (podać rodzaj dokumentu, serię i numer)
stwierdza się, że dane zawarte w części II wniosku są zgodne z wpisami dokonanymi w okazanym dokumencie.

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

*)   niepotrzebne skreślić

**) zaznaczyć krzyżykiem właściwy kwadrat

INFORMACJA
I. Informacje ogólne
1.  Wniosek niniejszy stanowi podstawę do wszczęcia postępowania w Wojskowym Biurze Emerytalnym 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,  rencisty  lub  żołnierza,  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 skrócony aktu zgonu żołnierza, emeryta lub rencisty albo dokumenty potwierdzające datę zaginięcia żołnierza,
-  odpis  skrócony aktu  zawarcia  związku małżeńskiego,  wydany po śmierci  żołnierza – emeryta  -  rencisty,  jeśli  o rentę
    rodzinną ubiega się wdowa lub wdowiec
-  odpis skrócony 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 lub w wyniku porozumienia
między małżonkami rozwiedzionym/separowanymi/nie pozostającymi we wspólności małżeńskiej – w przypadku ubiegania
się o rentę rodzinną przez małżonka rozwiedzionego / pozostającego w separacji 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, 
- zaświadczenie o uczestniczeniu w zorganizowanym szkoleniu mającym na celu uzyskanie kwalifikacji do wykonywania
pracy zarobkowej – jeżeli prawo do renty rodzinnej po małżonce jest uzależnione od uczestniczenia w takim szkoleniu.
W przypadku zgonu żołnierza ubiegający się o rentę rodzinną dodatkowo załącza do wniosku w oryginale:
- decyzję lub wyciąg z rozkazu o ubyciu z zawodowej służby wojskowej
- odpis przebiegu służby wojskowej z akt personalnych żołnierza
- zaświadczenie o wysokości uposażenia i innych należności dla celów zaopatrzenia emerytalnego
-  decyzje uzasadniające prawo  do  poszczególnych  składników  uposażenia  i  ich  wysokości,  a  także  nagrody  rocznej
lub dodatkowego uposażenia rocznego,
- orzeczenie Wojskowej Komisji Lekarskiej o związku śmierci żołnierza ze służbą wojskową.
3. Wniosek o rentę rozpatruje WBE właściwe 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 doręczenia decyzji.
II. Zawieszanie lub zmniejszanie renty rodzinnej  
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
gospodarczej  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 osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą uważa się
podstawę  wymiaru  składki  na  ubezpieczenia  społeczne  (minimalna  podstawa  wymiaru  składki  stanowi
60% prognozowanego  przeciętnego  wynagrodzenia  miesięcznego,  przyjętego  do  ustalenia  kwoty  ograniczenia  rocznej
podstawy wymiaru składek na dany rok).
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. 
3. Osiąganie przychodu, w kwocie przekraczającej 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia powoduje zawieszenie
wypłaty przysługującego świadczenia.
4.  Pkt  1-3  nie  stosuje  się  do  emerytów,  którzy  osiągnęli  wiek  emerytalny  60  lat  (kobiety)  lub  65  lat  (mężczyźni),
z zastrzeżeniem art. 103a ustawy o emeryturach i rentach z FUS.   
5. 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.
6. 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. Zasady wypłaty renty rodzinnej
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.  Wszystkim  uprawnionym  członkom  rodziny  przysługuje  jedna  łączna  renta.  Renta  ta  podlega  z  urzędu  podziałowi
na równe części między uprawnionych.
3. Na wniosek jednej z osób uprawnionych do renty rodzinnej może nastąpić wstrzymanie wypłaty przysługującej jej części
renty.  W przypadku  zgłoszenia  wniosku  o wyłączenie  z  kręgu  osób uprawnionych  do renty rodzinnej,  wysokość renty
zostanie ponownie obliczona, z pominięciem wnioskodawcy.
IV. Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny 
Wojskowe  Biuro  Emerytalne  dokonuje  zgłoszenia  rencisty  oraz  członków  rodziny  pozostających  na  wyłącznym  jego
utrzymaniu do ubezpieczenia zdrowotnego. Obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego świadczeniobiorcy powstaje od dnia, od
którego  przysługuje  wypłata  renty,  a  wygasa  z  dniem zaprzestania  wypłaty  świadczenia.  Zgłoszenie  do  ubezpieczenia
zdrowotnego członka rodziny następuje na wniosek świadczeniobiorcy.  Obowiązek powiadomienia o wszelkich zmianach
mających wpływ na ubezpieczenie zdrowotne zgłoszonych członków rodziny (np. zaprzestanie nauki przez dzieci, podjęcie
zatrudnienia przez małżonka) spoczywa na osobie, która dokonała zgłoszenia w organie emerytalnym.  
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