ERR
WNIOSEK
O RENTĉ RODZINNĄ
Data sporządzenia wniosku
przez páatnika skáadek

dd

/

mm

/

rrrr

PieczĊü i podpis osoby upowaĪnionej przez páatnika skáadek

Instrukcja wypeániania
Wypeánij ten wniosek, jeĪeli starasz siĊ o:
– rentĊ rodzinną z ZUS,
– rentĊ rodzinną z zagranicznej instytucji ubezpieczeniowej.
Ustalimy prawo do renty rodzinnej z ZUS i obliczymy jej wysokoĞü. Ustalimy równieĪ kapitaá początkowy, jeĞli nie
zostaá zgáoszony wniosek w tej sprawie, a kapitaá ma wpáyw na wysokoĞü Ğwiadczenia jakie przysáugiwaáoby osobie
zmaráej, po której ma byü przyznana renta rodzinna.
JeĪeli starasz siĊ wyáącznie o zagraniczną rentĊ rodzinną z paĔstwa, z którym Polska zawaráa umowĊ dwustronną
o zabezpieczeniu spoáecznym – wypeánij tylko formularz wniosku odpowiedni dla paĔstwa, w którym osoba zmaráa
byáa ubezpieczona (np. WZO-PL-1 dla USA, PL/MK 10 dla Macedonii, PL-UA 7 dla Ukrainy).
Twój wniosek przekaĪemy do zagranicznej instytucji ubezpieczeniowej, która ustali prawo do renty rodzinnej.
Zanim wypeánisz formularz, zapoznaj siĊ z doáączoną do niego Informacją.
1. Wypeánij WIELKIMI LITERAMI
2. Pola wyboru zaznacz znakiem X
3. Wypeánij kolorem czarnym lub niebieskim (nie oáówkiem)
WaĪne! JeĪeli o rentĊ rodzinną wnioskują dwie peánoletnie osoby lub wiĊcej, np. wdowa, rodzice, dziecko –
kaĪda z nich wypeánia wniosek.
Dane osoby zmaráej
PESEL
Rodzaj, seria i numer dokumentu
potwierdzającego toĪsamoĞü
JeĞli osoba zmaráa nie miaáa numeru PESEL, podaj seriĊ i numer innego dokumentu

NIP
Podaj, jeĞli identyÞkatorem podatkowym osoby zmaráej byá NIP

ImiĊ
Nazwisko
Páeü
(K-kobieta/ M-mĊĪczyzna)

Data urodzenia
dd

/

mm

/

rrrr

dd

/

mm

/

rrrr

Nazwisko rodowe
(zgodne z aktem urodzenia)
ImiĊ ojca
ImiĊ matki
Data Ğmierci
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Dane dodatkowe osoby zmaráej
1.

Osoba zmaráa miaáa przyznane Ğwiadczenie:

TAK

NIE

Wybierz rodzaj Ğwiadczenia:

emerytura

emerytura
pomostowa

emerytura
czĊĞciowa

nauczycielskie Ğwiadczenie kompensacyjne

uposaĪenie

renta z tytuáu
niezdolnoĞci do pracy

Ğwiadczenie
przedemerytalne

zasiáek
przedemerytalny

Wybierz instytucjĊ:
ZUS

Wojskowe Biuro Emerytalne

jednostka organizacyjna
wymiaru sprawiedliwoĞci

KRUS

Biuro Emerytalne SáuĪby WiĊziennej

Zakáad Emerytalno-Rentowy MSWiA

Podaj miejscowoĞü siedziby instytucji oraz numer sprawy

2. Osoba zmaráa záoĪyáa wniosek o Ğwiadczenie, do którego nie zostaáo ustalone prawo:

TAK

NIE

JeĞli TAK, podaj nazwĊ i miejscowoĞü siedziby instytucji, do której zostaá záoĪony wniosek o Ğwiadczenie (ZUS, KRUS, Zakáad
Emerytalno-Rentowy MSWiA, Wojskowe Biuro Emerytalne, Biuro Emerytalne SáuĪby WiĊziennej, wáaĞciwa jednostka organizacyjna wymiaru
sprawiedliwoĞci) oraz numer sprawy

3. ĝmierü osoby, po której ma byü przyznana renta rodzinna, byáa nastĊpstwem:
1)

wypadku przy pracy

TAK

NIE

JeĞli TAK, przedáóĪ protokóá powypadkowy lub kartĊ wypadku – jeĪeli osoba zmaráa nie miaáa ustalonego prawa do renty z tytuáu tego wypadku

2)

wypadku w drodze do pracy lub z pracy

TAK

NIE

JeĞli TAK, przedáóĪ kartĊ wypadku w drodze do pracy lub z pracy – jeĪeli osoba zmaráa nie miaáa ustalonego prawa do renty z tytuáu tego wypadku

3)

choroby zawodowej

TAK

NIE

JeĞli TAK, przedáóĪ ostateczną decyzjĊ wáaĞciwych organów inspekcji sanitarnej, stwierdzającą istnienie choroby zawodowej –
jeĪeli osoba zmaráa nie miaáa ustalonego prawa do renty z tytuáu choroby zawodowej

4.

Czy w sprawie wypadku byáo prowadzone dochodzenie:

TAK

NIE

JeĞli TAK, podaj organ prowadzący dochodzenie (np. prokuratura, policja) i sygnaturĊ akt – jeĪeli osoba zmaráa nie miaáa ustalonego
prawa do renty z tytuáu wypadku

5.

Osoba zmaráa miaáa okresy ubezpieczenia/ zamieszkania za granicą w paĔstwach czáonkowskich Unii Europejskiej/
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (UE/EFTA) albo w paĔstwach, z którymi Polska zawaráa umowy dwustronne
o zabezpieczeniu spoáecznym.

TAK

NIE

UWAGA! JeĞli nie wskaĪesz okresów ubezpieczenia/ zamieszkania w paĔstwach czáonkowskich UE/ EFTA, nie
zostanie rozpoczĊte postĊpowanie o zagraniczną rentĊ rodzinną, a data záoĪenia tego wniosku w ZUS nie bĊdzie
uznana jako data záoĪenia wniosku o zagraniczną rentĊ rodzinną.
JeĞli osoba zmaráa miaáa okresy ubezpieczenia/ zamieszkania w paĔstwach UE/ EFTA, to wypeánij dodatkowo:
– formularz E 207 PL.
– Zaáącznik do wniosku o rentĊ rodzinną dla osób, które ubiegają siĊ o rentĊ rodzinną z zagranicznej instytucji paĔstw UE/ EFTA –
(zaáącznik ERRZ),
JeĪeli osoba zmaráa miaáa okresy ubezpieczenia/ zamieszkania w paĔstwach, z którymi Polska zawaráa umowy dwustronne
o zabezpieczeniu spoáecznym dodatkowo wypeánij formularz wniosku odpowiedni dla paĔstwa, w którym osoba zmaráa byáa
ubezpieczona (np. WZO-PL-1 dla USA, PL/MK 10 dla Macedonii, PL-UA 7 dla Ukrainy).
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Dane czáonków rodziny wnioskujących o rentĊ rodzinną
Dane peánoletniej osoby
Dane wdowy/ wdowca lub innej osoby peánoletniej wnioskującej o rentĊ rodzinną tylko dla siebie
Dane opiekuna maáoletniego dziecka/ maáoletnich dzieci wnioskującego o rentĊ rodzinną dla siebie oraz dla
dziecka/ dzieci
Dane opiekuna maáoletniego dziecka/ maáoletnich dzieci wnioskującego o rentĊ rodzinną tylko dla dziecka/ dzieci
Dane opiekuna maáoletniego dziecka/ maáoletnich dzieci
matki

ojca

osoby sprawującej opiekĊ, która nie jest rodzicem
PESEL

Rodzaj, seria i numer dokumentu
potwierdzającego toĪsamoĞü
JeĞli nie masz numeru PESEL, podaj seriĊ i numer innego dokumentu

NIP
Podaj, jeĞli Twoim identyÞkatorem podatkowym jest NIP

ImiĊ
Nazwisko
Data urodzenia
dd

Uwaga!

/

mm

/

rrrr

JeĞli jesteĞ opiekunem i wnioskujesz o rentĊ rodzinną tylko dla dziecka/ dzieci,
nie podawaj poniĪszych danych identyÞkacyjnych

Nazwisko rodowe
(zgodne z aktem urodzenia)
Poprzednio uĪywane nazwiska
ImiĊ ojca
ImiĊ matki
StopieĔ pokrewieĔstwa/ powinowactwa
z osobą zmaráą

Adres zameldowania na pobyt staáy w Polsce/ adres ostatniego zameldowania na pobyt staáy w Polsce/ adres miejsca
pobytu w Polsce
Ulica
Numer domu

Numer lokalu

Kod pocztowy

MiejscowoĞü

Gmina/ dzielnica
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Aktualny adres zamieszkania
Podaj, jeĞli adres zamieszkania jest inny niĪ adres zameldowania na pobyt staáy w Polsce

Ulica
Numer domu

Numer lokalu

Kod pocztowy

MiejscowoĞü

Gmina/ dzielnica
Nazwa paĔstwa
Podaj, jeĞli Twój adres jest inny niĪ polski

Adres do korespondencji
Ulica
Numer domu

Numer lokalu

Kod pocztowy

MiejscowoĞü

Gmina/ dzielnica
Nazwa paĔstwa
Podaj, jeĞli Twój adres jest inny niĪ polski

Numer telefonu
Podaj, numer telefonu to uáatwi nam kontakt w Twojej sprawie

Dane maáoletnich dzieci
Maáoletnie dziecko – 1
PESEL
NIP
Podaj, jeĞli identyÞkatorem podatkowym dziecka jest NIP

ImiĊ i nazwisko
Miejsce
urodzenia

Data urodzenia
dd

/

mm

/

Dla potrzeb
instytucji zagranicznej

rrrr

Obywatelstwo
Dla potrzeb instytucji zagranicznej

ImiĊ ojca

ImiĊ matki

StopieĔ pokrewieĔstwa/ powinowactwa
z osobą zmaráą
Ulica
Numer domu

Numer lokalu

Kod pocztowy

MiejscowoĞü

Nazwa paĔstwa
Podaj, jeĞli adres dziecka jest inny niĪ polski
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Maáoletnie dziecko – 2
PESEL
NIP
Podaj, jeĞli identyÞkatorem podatkowym dziecka jest NIP

ImiĊ i nazwisko
Miejsce
urodzenia

Data urodzenia
dd

/

mm

/

Dla potrzeb
instytucji zagranicznej

rrrr

Obywatelstwo
Dla potrzeb instytucji zagranicznej

ImiĊ ojca

ImiĊ matki

StopieĔ pokrewieĔstwa/ powinowactwa
z osobą zmaráą
Ulica
Numer domu

Numer lokalu

Kod pocztowy

MiejscowoĞü

Nazwa paĔstwa
Podaj, jeĞli adres dziecka jest inny niĪ polski

Maáoletnie dziecko – 3
PESEL
NIP
Podaj, jeĞli identyÞkatorem podatkowym dziecka jest NIP

ImiĊ i nazwisko
Miejsce
urodzenia

Data urodzenia
dd

/

mm

/

Dla potrzeb
instytucji zagranicznej

rrrr

Obywatelstwo
Dla potrzeb instytucji zagranicznej

ImiĊ ojca

ImiĊ matki

StopieĔ pokrewieĔstwa/ powinowactwa
z osobą zmaráą
Ulica
Numer domu

Numer lokalu

Kod pocztowy

MiejscowoĞü

Nazwa paĔstwa
Podaj, jeĞli adres dziecka jest inny niĪ polski
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Maáoletnie dziecko – 4
PESEL
NIP
Podaj, jeĞli identyÞkatorem podatkowym dziecka jest NIP

ImiĊ i nazwisko
Miejsce
urodzenia

Data urodzenia
dd

/

mm

/

Dla potrzeb
instytucji zagranicznej

rrrr

Obywatelstwo
Dla potrzeb instytucji zagranicznej

ImiĊ ojca

ImiĊ matki

StopieĔ pokrewieĔstwa/ powinowactwa
z osobą zmaráą
Ulica
Numer domu

Numer lokalu

Kod pocztowy

MiejscowoĞü

Nazwa paĔstwa
Podaj, jeĞli adres dziecka jest inny niĪ polski

Zakres wniosku
1.
2.

WnoszĊ o przyznanie renty rodzinnej
RentĊ rodzinną proszĊ przekazywaü
na podany we wniosku adres w Polsce
Wybierz adres, na który ma byü przekazywana renta rodzinna

zameldowania na pobyt staáy

zamieszkania

do korespondencji

w Polsce na rachunek bankowy
Numer rachunku

ImiĊ i nazwisko wáaĞciciela rachunku
JeĞli chcesz, aby renta rodzinna z zagranicznej instytucji ubezpieczeniowej paĔstwa UE/EFTA byáa wypáacana na Twój rachunek
bankowy w Polsce, to na stronie 1 zaáącznika ERRZ, podaj numer rachunku bankowego w Polsce w standardzie IBAN.
na adres w Polsce wskazanej niĪej osoby: Uwaga! sposób wypáaty renty rodzinnej na adres wskazanej osoby,
dotyczy wyáącznie peánoletniego dziecka
matki

ojca

dotychczasowego opiekuna,
który nie jest rodzicem

ImiĊ i nazwisko
Ulica
Numer domu

Numer lokalu

Kod pocztowy

MiejscowoĞü
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OĞwiadczenie wnioskodawcy
OĞwiadczenie opiekuna maáoletniego dziecka/ maáoletnich dzieci
1.

Dziecko ma przyznaną rentĊ/ uposaĪenie
TAK

NIE

JeĪeli TAK, podaj imiĊ i nazwisko dziecka, rodzaj Ğwiadczenia i numer sprawy oraz miejscowoĞü siedziby instytucji, która przyznaáa
Ğwiadczenie (ZUS, KRUS, Zakáad Emerytalno-Rentowy MSWiA, Wojskowe Biuro Emerytalne, Biuro Emerytalne SáuĪby WiĊziennej, wáaĞciwa
jednostka organizacyjna wymiaru sprawiedliwoĞci)

2.

Jako osoba sprawująca opiekĊ nad maáoletnim dzieckiem/ maáoletnimi dzieümi oĞwiadczam, Īe jestem Ğwiadomy
okolicznoĞci, Īe prawo do renty rodzinnej dla maáoletniego dziecka/ maáoletnich dzieci po ukoĔczeniu przez nie 16 roku Īycia
uwarunkowane jest realizacją obowiązku kontynuacji nauki w szkole. ZobowiązujĊ siĊ powiadomiü ZUS o kaĪdorazowym
przypadku zaprzestania nauki przez dziecko/ dzieci po ukoĔczeniu przez nie 16 roku Īycia, a przed ukoĔczeniem 18 roku
Īycia. Jestem Ğwiadomy, Īe renta rodzinna pobierana pomimo zaprzestania kontynuacji nauki jest Ğwiadczeniem nienaleĪnym
w rozumieniu art. 138 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z FUS.

OĞwiadczenie wdowy/ wdowca
1.

Pozostawaáam/ pozostawaáem we wspólnoĞci maáĪeĔskiej, tj. do dnia Ğmierci wspóámaáĪonka:
wspólnie zamieszkiwaliĞmy
prowadziliĞmy wspólne gospodarstwo domowe
áączyá nas inny rodzaj wiĊzi niĪ wymienione wyĪej
WspólnoĞü maáĪeĔska to istnienie miĊdzy maáĪonkami wiĊzi, które obejmują: wspólne zamieszkiwanie, prowadzenie wspólnego
gospodarstwa domowego, wspólne poĪycie, wiernoĞü i pomoc we wspóádziaáaniu dla dobra rodziny. Dla uznania, Īe miĊdzy
maáĪonkami istniaáa wspólnoĞü maáĪeĔska konieczne jest zachowanie przynajmniej jednej ze wskazanych wiĊzi.
Uwaga! PowyĪsze oĞwiadczenie nie dotyczy CiĊ – jeĞli miĊdzy maáĪonkami orzeczono rozwód lub separacjĊ.

2.

JeĞli miĊdzy maáĪonkami orzeczono rozwód lub separacjĊ albo jeĞli jesteĞ wdową lub wdowcem, którzy do dnia Ğmierci
wspóámaáĪonka nie pozostawali z nim we wspólnoĞci maáĪeĔskiej, podaj czy w dniu Ğmierci wspóámaáĪonka naleĪaáy Ci siĊ
alimenty z jego strony
TAK

NIE

JeĪeli TAK, podaj czy prawo do alimentów ustalone byáo wyrokiem lub ugodą sądową albo jeĞli jesteĞ kobietą, czy otrzymywaáaĞ alimenty na
podstawie porozumienia miĊdzy rozwiedzionymi/ separowanymi maáĪonkami

3.

ZáoĪyáem wniosek o Ğwiadczenie

Mam przyznane Ğwiadczenie

Nie dotyczy

Rodzaj Ğwiadczenia: emerytura, emerytura pomostowa, emerytura czĊĞciowa, renta z tytuáu niezdolnoĞci do pracy, renta
rodzinna, renta inwalidzka, nauczycielskie Ğwiadczenie kompensacyjne, renta socjalna, Ğwiadczenie przedemerytalne,
zasiáek przedemerytalny, uposaĪenie.

Podaj rodzaj Ğwiadczenia i numer sprawy oraz siedzibĊ instytucji: KRUS, Zakáad Emerytalno-Rentowy MSWiA, Wojskowe Biuro Emerytalne,
Biuro Emerytalne SáuĪby WiĊziennej, wáaĞciwa jednostka organizacyjna wymiaru sprawiedliwoĞci

4.

Pobieram:
zasiáek z pomocy spoáecznej

Ğwiadczenie pieniĊĪne
z powiatowego urzĊdu pracy

Nie dotyczy

Podaj rodzaj Ğwiadczenia oraz adres oĞrodka pomocy spoáecznej/ powiatowego urzĊdu pracy
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5.

Pobieram Ğwiadczenie pieniĊĪne przysáugujące osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy
przez III RzeszĊ i ZSRR/ Ğwiadczenie pieniĊĪne przysáugujące Īoánierzom zastĊpczej sáuĪby wojskowej przymusowo zatrudnionym
w kopalniach wĊgla, kamienioáomach, zakáadach rud uranu i batalionach budowlanych/ Ğwiadczenie pieniĊĪne przysáugujące
cywilnym niewidomym oÞarom dziaáaĔ wojennych/ Ğwiadczenie w wysokoĞci dodatku kombatanckiego/ ryczaát energetyczny
TAK

NIE

JeĞli TAK, podaj rodzaj Ğwiadczenia i numer sprawy oraz jednostkĊ ZUS, która wypáaca Ğwiadczenie

6.

Po przyznaniu renty rodzinnej

zamierzam

nie zamierzam

osiągaü przychody(ów) (w Polsce lub za granicą) w wysokoĞci:
nie powodującej zawieszenia
lub zmniejszenia renty

powodującej
zmniejszenie renty

powodującej zawieszenie renty

Nie wypeániaj, jeĞli jesteĞ uprawniony do emerytury i osiągnąáeĞ powszechny wiek emerytalny
7.

Posiadam niezbĊdne Ĩródáa utrzymania
TAK

(wypeánij jeĪeli wnioskujesz o okresową rentĊ rodzinną)

NIE

Uwaga! PoniĪsze oĞwiadczenie (pkt 8) dotyczy CiĊ jeĞli Twoje prawo do renty rodzinnej uzaleĪnione jest od wychowywania
uczącego siĊ dziecka uprawnionego do renty rodzinnej po osobie zmaráej.
8.

ĝwiadomy okolicznoĞci, Īe prawo do renty rodzinnej uwarunkowane jest wychowywaniem maáoletniego dziecka/maáoletnich
dzieci, które po ukoĔczeniu 16 roku Īycia, a przed ukoĔczeniem 18 roku Īycia kontynuuje/ kontynuują naukĊ w szkole,
zobowiązujĊ siĊ powiadomiü ZUS o kaĪdorazowym przypadku zaprzestania nauki przez wychowywane przeze mnie
dziecko/ dzieci. Jestem Ğwiadomy, Īe renta rodzinna pobierana pomimo zaprzestania nauki przez dziecko jest Ğwiadczeniem
nienaleĪnym w rozumieniu art. 138 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z FUS.

OĞwiadczenie rodzica osoby zmaráej (za rodziców uwaĪa siĊ równieĪ ojczyma i macochĊ oraz osoby przysposabiające)
1.

Osoba zmaráa przyczyniaáa siĊ do mojego utrzymania
TAK

NIE

JeĞli TAK, podaj w jaki sposób

2.

ZáoĪyáem wniosek o Ğwiadczenie

Mam przyznane Ğwiadczenie

Nie dotyczy

Rodzaj Ğwiadczenia: emerytura, emerytura pomostowa, emerytura czĊĞciowa, renta z tytuáu niezdolnoĞci do pracy, renta
rodzinna, renta inwalidzka, nauczycielskie Ğwiadczenie kompensacyjne, renta socjalna, Ğwiadczenie przedemerytalne,
zasiáek przedemerytalny, uposaĪenie.

Podaj rodzaj Ğwiadczenia i numer sprawy oraz siedzibĊ instytucji: KRUS, Zakáad Emerytalno-Rentowy MSWiA, Wojskowe Biuro Emerytalne,
Biuro Emerytalne SáuĪby WiĊziennej, wáaĞciwa jednostka organizacyjna wymiaru sprawiedliwoĞci

3.

Pobieram:
zasiáek z pomocy spoáecznej

Ğwiadczenie pieniĊĪne
z powiatowego urzĊdu pracy

Nie dotyczy

Podaj rodzaj Ğwiadczenia oraz adres oĞrodka pomocy spoáecznej/ powiatowego urzĊdu pracy

Zakáad UbezpieczeĔ Spoáecznych w internecie – www.zus.pl

Strona 8 z 10

ERR
4.

Pobieram: Ğwiadczenie pieniĊĪne przysáugujące osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach
pracy przez III RzeszĊ i ZSRR/ Ğwiadczenie pieniĊĪne przysáugujące Īoánierzom zastĊpczej sáuĪby wojskowej przymusowo
zatrudnionym w kopalniach wĊgla, kamienioáomach, zakáadach rud uranu i batalionach budowlanych/ Ğwiadczenie pieniĊĪne
przysáugujące cywilnym niewidomym oÞarom dziaáaĔ wojennych/ Ğwiadczenie w wysokoĞci dodatku kombatanckiego/ ryczaát
energetyczny.
TAK

NIE

JeĞli TAK, podaj rodzaj Ğwiadczenia i numer sprawy oraz jednostkĊ ZUS, która wypáaca Ğwiadczenie

5.

Po przyznaniu renty rodzinnej

zamierzam

nie zamierzam

osiągaü przychody(ów) (w Polsce lub za granicą) w wysokoĞci:
nie powodującej zawieszenia
lub zmniejszenia renty

powodującej
zmniejszenie renty

powodującej zawieszenie renty

Nie wypeániaj, jeĞli jesteĞ uprawniony do emerytury i osiągnąáeĞ powszechny wiek emerytalny
Uwaga! PoniĪsze oĞwiadczenie (pkt 6) dotyczy CiĊ jeĞli Twoje prawo do renty rodzinnej uzaleĪnione jest od wychowywania
uczącego siĊ dziecka uprawnionego do renty rodzinnej po osobie zmaráej.
6.

ĝwiadomy okolicznoĞci, Īe prawo do renty rodzinnej uwarunkowane jest wychowywaniem maáoletniego dziecka/
maáoletnich dzieci, które po ukoĔczeniu 16 roku Īycia, a przed ukoĔczeniem 18 roku Īycia kontynuuje/ kontynuują naukĊ
w szkole, zobowiązujĊ siĊ powiadomiü ZUS o kaĪdorazowym przypadku zaprzestania nauki przez wychowywane przeze mnie
dziecko/ dzieci. Jestem Ğwiadomy, Īe renta rodzinna pobierana pomimo zaprzestania nauki przez dziecko jest Ğwiadczeniem
nienaleĪnym w rozumieniu art. 138 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z FUS.

OĞwiadczenie peánoletniego dziecka
1.

ZáoĪyáem wniosek o Ğwiadczenie

Mam przyznane Ğwiadczenie

Nie dotyczy

Rodzaje ĞwiadczeĔ: renta z tytuáu niezdolnoĞci do pracy, renta inwalidzka, renta socjalna.

Podaj rodzaj Ğwiadczenia i numer sprawy oraz siedzibĊ instytucji: KRUS, Zakáad Emerytalno-Rentowy MSWiA, Wojskowe Biuro Emerytalne,
Biuro Emerytalne SáuĪby WiĊziennej, wáaĞciwa jednostka organizacyjna wymiaru sprawiedliwoĞci

2.

Pobieram:
zasiáek z pomocy spoáecznej

Ğwiadczenie pieniĊĪne
z powiatowego urzĊdu pracy

Nie dotyczy

Podaj rodzaj Ğwiadczenia oraz adres oĞrodka pomocy spoáecznej/ powiatowego urzĊdu pracy

3.

Po przyznaniu renty rodzinnej

zamierzam

nie zamierzam

osiągaü przychody(ów) (w Polsce lub za granicą) w wysokoĞci:
nie powodującej zawieszenia
powodującej
lub zmniejszenia renty
zmniejszenie renty

powodującej zawieszenie renty

Uwaga! PoniĪsze oĞwiadczenie (pkt 4) dotyczy CiĊ, jeĞli Twoje prawo do renty rodzinnej uzaleĪnione jest od kontynuowania
nauki w szkole.
4.

ĝwiadomy okolicznoĞci, Īe prawo do renty rodzinnej uwarunkowane jest kontynuowaniem nauki w szkole, zobowiązujĊ
siĊ powiadomiü ZUS o kaĪdorazowym przypadku zaprzestania nauki. Jestem Ğwiadomy, Īe renta rodzinna pobierana
pomimo zaprzestania nauki jest Ğwiadczeniem nienaleĪnym w rozumieniu art. 138 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r.
o emeryturach i rentach z FUS.
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Zaáączniki
Zaáączam

dokumentów.

Sposób odbioru odpowiedzi
w placówce ZUS (osobiĞcie
lub przez osobĊ upowaĪnioną)

na moim koncie na Platformie
Usáug Elektronicznych (PUE ZUS)

pocztą na adres do korespondencji
wskazany we wniosku

ĝwiadomy odpowiedzialnoĞci karnej za skáadanie nieprawdziwych zeznaĔ, oĞwiadczam, Īe dane zawarte we wniosku
podaáem zgodnie z prawdą, co potwierdzam záoĪonym podpisem.

Data
dd

/

mm

/

rrrr

Czytelny podpis

Informacje, o których mowa w art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepáywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), są dostĊpne w centrali lub terenowych jednostkach organizacyjnych ZUS oraz na stronie
internetowej ZUS pod adresem: http://bip.zus.pl/rodo/rodo-klauzule-informacyjne
Skáad: Poligrafia ZUS/W-wa; zam. nr 2708/18
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INFORMACJA
GRZQLRVNXRUHQWĊURG]LQQą
&R]DáDWZLV]W\PZQLRVNLHP
1. *G\]áRĪ\V]WHQZQLRVHN
— UR]SDWU]\P\XSUDZQLHQLDGRUHQW\URG]LQQHM]=86LZ\GDP\GHF\]MĊZWHMVSUDZLHRUD]
— UR]SRF]QLHP\SRVWĊSRZDQLHRUHQWĊURG]LQQą]]DJUDQLF]QHMLQVW\WXFMLXEH]SLHF]HQLRZHM±MHĞOLRVRED]PDUáDSR
NWyUHMPDE\üSU]\]QDQDUHQWDPLDáDRNUHV\XEH]SLHF]HQLDOXE]DPLHV]NDQLD]DJUDQLFąZSDĔVWZDFKF]áRQNRZVNLFK
8QLL(XURSHMVNLHM 8( DOER(XURSHMVNLHJR3RUR]XPLHQLDR:ROQ\P+DQGOX ()7$ 
2. 5R]SDWU]\P\UyZQLHĪXSUDZQLHQLDGRRNUHVRZHMUHQW\URG]LQQHM±MHĪHOLMHVWHĞZGRZąOXEZGRZFHPLQLHVSHáQLDV]
ZDUXQNyZGRUHQW\URG]LQQHMRUD]QLHPDV]QLH]EĊGQ\FKĨUyGHáXWU]\PDQLD
3. 1LHMHVWZ\OLF]RQ\NDSLWDáSRF]ąWNRZ\GODRVRE\]PDUáHM"8VWDOLP\JRQDSRGVWDZLHWHJRZQLRVNXMHĞOLNDSLWDáPD
ZSá\ZQDZ\VRNRĞüĞZLDGF]HQLDMDNLHSU]\VáXJLZDáRE\RVRELH]PDUáHM

.WyUDSODFyZND=86UR]SDWUXMH7ZyMZQLRVHN
4. :QLRVHNRUHQWĊURG]LQQąPRĪHV]]áRĪ\üZNDĪGHMSODFyZFH=86MHGQDNĪH
— ZQLRVHNWHQUR]SDWUXMHSODFyZND=86ZáDĞFLZD]HZ]JOĊGXQD7ZRMHPLHMVFH]DPLHV]NDQLD-HĞOLPLHV]NDV]
Z3ROVFHMHVWWRDGUHV]DPHOGRZDQLDQDSRE\WVWDá\
— MHĞOLQLHPDV]DGUHVX]DPLHV]NDQLDZ3ROVFHZQLRVHNUR]SDWUXMHSODFyZND=86ZáDĞFLZD]HZ]JOĊGXQD
7ZyMDGUHVPLHMVFDSRE\WXOXEDGUHVRVWDWQLHJR]DPHOGRZDQLDQDSRE\WVWDá\±Z3ROVFH
— MHĞOLRVRED]PDUáDSRNWyUHMPDE\üSU]\]QDQDUHQWDURG]LQQDPLDáDRNUHV\XEH]SLHF]HQLDOXE]DPLHV]NDQLD
]D JUDQLFą Z SDĔVWZLH F]áRQNRZVNLP 8( DOER ()7$ OXE Z SDĔVWZLH ] NWyU\P 3ROVND ]DZDUáD XPRZĊ
GZXVWURQQąR]DEH]SLHF]HQLXVSRáHF]Q\P7ZyMZQLRVHNUR]SDWUXMHRUD]SU]HND]XMHGR]DJUDQLF]QHMLQVW\WXFML
XEH]SLHF]HQLRZHMMHGQD]SODFyZHN=861NWyUHUHDOL]XMąXPRZ\PLĊG]\QDURGRZH
— MHĞOLPLHV]NDV]]DJUDQLFąZSDĔVWZLHF]áRQNRZVNLP8(DOER()7$OXEZSDĔVWZLH]NWyU\P3ROVND]DZDUáD
XPRZĊGZXVWURQQąR]DEH]SLHF]HQLXVSRáHF]Q\P7ZyMZQLRVHNUR]SDWUXMHMHGQD]SODFyZHN=86NWyUH
UHDOL]XMąXPRZ\PLĊG]\QDURGRZH
— MHĞOLPLHV]NDV]]DJUDQLFąZSDĔVWZLH]NWyU\P3ROVNDQLH]DZDUáDXPRZ\GZXVWURQQHMR]DEH]SLHF]HQLX
VSRáHF]Q\P 7ZyM ZQLRVHN UR]SDWUXMH SODFyZND =86 ZáDĞFLZD ]H Z]JOĊGX QD 7ZRMH RVWDWQLH PLHMVFH
]DPHOGRZDQLDQDSRE\WVWDá\Z3ROVFH

-DNZ\FRIDüZQLRVHN
5. 0RĪHV]Z\FRIDüWHQZQLRVHN±SLVHPQLHOXEXVWQLHGRSURWRNRáX1LHPXVLV]WHJRX]DVDGQLDü:QLRVHNRUHQWĊ
URG]LQQą]=86PRĪHV]Z\FRIDü
— MHĞOLQLHRWU]\PDáHĞGHF\]MLZWHMVSUDZLH
— ZFLąJXPLHVLąFDRGGQLDZNWyU\PRWU]\PDáHĞGHF\]MĊ
*G\Z\FRIDV]ZQLRVHNXPRU]\P\SRVWĊSRZDQLHZVSUDZLHUHQW\URG]LQQHM
-HĞOLZ\FRIDV]ZQLRVHNGRW\F]ąF\]DJUDQLF]QHMUHQW\URG]LQQHMSU]HNDĪHP\WĊLQIRUPDFMĊGR]DJUDQLF]QHMLQVW\WXFML
XEH]SLHF]HQLRZHM

3RWU]HEQHGRNXPHQW\
6. -HĞOL RVRED ]PDUáD SR NWyUHM PD E\ü SU]\]QDQD UHQWD URG]LQQD PLDáD XVWDORQH SUDZR GR ĞZLDGF]HĔ
HPHU\WDOQRUHQWRZ\FK ] =86 DOER NDSLWDá SRF]ąWNRZ\ QLH PXVLV] VNáDGDü SRQRZQLH GRNXPHQWyZ
SRWZLHUG]DMąF\FKRNUHV\]DWUXGQLHQLDRVRE\]PDUáHM
1

 :\ND]W\FKSODFyZHN=86]QDMG]LHV]QDVWURQLHZZZ]XVSO
=DNáDG8EH]SLHF]HĔ6SRáHF]Q\FKZLQWHUQHFLH±www.zus.pl
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7. -HĪHOLRVRED]PDUáDQLHPLDáDXVWDORQHJRSUDZDGRĞZLDGF]HĔHPHU\WDOQRUHQWRZ\FK]=86PXVLV]GRáąF]\ü
GRZQLRVNXGRNXPHQW\QDSRGVWDZLHNWyU\FKXVWDOLP\F]\]PDUáHPXSU]\VáXJLZDáRE\ĞZLDGF]HQLHHPHU\WDOQR
UHQWRZHRUD]REOLF]\P\Z\VRNRĞüWHJRĞZLDGF]HQLD3RWU]HEQHGRNXPHQW\WRZV]F]HJyOQRĞFL
— Ä,QIRUPDFMDRRNUHVDFKVNáDGNRZ\FKLQLHVNáDGNRZ\FK´ IRUPXODU](53 
— ]DĞZLDGF]HQLDSUDFRGDZFyZ ĞZLDGHFWZDSUDF\ OXELQQHGRNXPHQW\XU]ĊGyZF]\RUJDQL]DFMLSRWZLHUG]DMąFH
RNUHV\VNáDGNRZHLQLHVNáDGNRZHZ3ROVFH
— ]DĞZLDGF]HQLDSUDFRGDZFyZ ĞZLDGHFWZDSUDF\ SRWZLHUG]DMąFHRNUHV\Z\NRQ\ZDQLDSUDF\ZV]F]HJyOQ\FK
ZDUXQNDFKOXEZV]F]HJyOQ\PFKDUDNWHU]H
— IRUPXODU]XQLMQ\Ä,QIRUPDFMHGRW\F]ąFHSU]HELHJXXEH]SLHF]HQLDRVRE\XEH]SLHF]RQHM´ IRUPXODU](3/ ±
GRW\F]ąF\RVRE\]PDUáHMMHĞOLSRVLDGDáDRNUHV\XEH]SLHF]HQLDZSDĔVWZDFK8(()7$
— GRNXPHQW\SRWZLHUG]DMąFHZ\VRNRĞüZ\QDJURG]HQLDRVRE\]PDUáHMNWyU\PLVą]DĞZLDGF]HQLHSUDFRGDZF\±
SáDWQLNDVNáDGHNR]DWUXGQLHQLXLZ\VRNRĞFLZ\QDJURG]HQLDNWyUHVWDQRZLáRSRGVWDZĊZ\PLDUXVNáDGNL
QDXEH]SLHF]HQLHVSRáHF]QHOXEQDXEH]SLHF]HQLDHPHU\WDOQHLUHQWRZH PRĪHE\üZ\VWDZLRQHQDGUXNX=86
5S RUD]OHJLW\PDFMDXEH]SLHF]HQLRZD]DZLHUDMąFDZSLV\GRW\F]ąFHRNUHVyZ]DWUXGQLHQLDLZ\VRNRĞFL
]DURENyZ
— GRNXPHQW\SRWZLHUG]DMąFHRNUHV\XEH]SLHF]HQLD]DJUDQLFąRVRE\]PDUáHM±ZSDĔVWZDFK]NWyU\PL3ROVND
]DZDUáDXPRZ\GZXVWURQQHR]DEH]SLHF]HQLXVSRáHF]Q\POXEZSDĔVWZDFKF]áRQNRZVNLFK8(()7$
:DĪQH
1LHPXVLV]GRáąF]DüGRZQLRVNXGRNXPHQWyZSRWZLHUG]DMąF\FKSU]HE\WHSU]H]]PDUáHJRSRURNUHV\
q VNáDGNRZH]DNWyUH]RVWDáDRSáDFRQDVNáDGNDQDXEH]SLHF]HQLDHPHU\WDOQHLUHQWRZH
q QLHVNáDGNRZHWDNLHMDNRNUHV\SRELHUDQLDZ\QDJURG]HQLD]DF]DVQLH]GROQRĞFLGRSUDF\]DVLáNyZFKRURERZ\FK
LRSLHNXĔF]\FKĞZLDGF]HQLDUHKDELOLWDF\MQHJR
SRQLHZDĪZZRNUHV\XZ]JOĊGQLP\QDSRGVWDZLH]DSLVyZQDLQG\ZLGXDOQ\PNRQFLHXEH]SLHF]RQHJRZ=86
SDPLĊWDMMHGQDNRGRáąF]HQLXZW\PUyZQLHĪ]DRNUHV\SUDF\SRUGRNXPHQWyZSRWZLHUG]DMąF\FKZ\VRNRĞü
Z\QDJURG]HQLDRVRE\]PDUáHMRNWyU\FKPRZDZSNW
8. -HĪHOLQDZ\VRNRĞüĞZLDGF]HQLDMDNLHSU]\VáXJLZDáRE\RVRELH]PDUáHMPDZSá\ZNDSLWDáSRF]ąWNRZ\DQLH
]RVWDá]JáRV]RQ\ZQLRVHNRMHJRXVWDOHQLH±GRZQLRVNXRUHQWĊURG]LQQąPXVLV]GRGDWNRZRGRáąF]\üGRNXPHQW\
SRWZLHUG]DMąFHZ\VRNRĞü]DURENyZX]\VNDQ\FKSU]H]RVREĊ]PDUáąZRNUHVLHSU]HGVW\F]QLDU
9. 'RZQLRVNXPXVLV]UyZQLHĪGRáąF]\üGRNXPHQW\QLH]EĊGQHGRXVWDOHQLDSUDZDGRUHQW\GODF]áRQNDURG]LQ\RVRE\
]PDUáHMNWyUHVąUyĪQHZ]DOHĪQRĞFLRGWHJRNWyU\F]áRQHNURG]LQ\RVRE\]PDUáHMXELHJDVLĊRUHQWĊURG]LQQą
'RNXPHQWDPLW\PLZV]F]HJyOQRĞFLVą
— GRNXPHQWVWZLHUG]DMąF\GDWĊXURG]HQLDZQLRVNRGDZF\
— GRNXPHQWSRWZLHUG]DMąF\GDWĊXURG]HQLDRUD]GDWĊ]JRQXRVRE\SRNWyUHMPDE\üSU]\]QDQDUHQWDURG]LQQD
— RGSLVVNUyFRQ\DNWXPDáĪHĔVWZDMHĪHOLMHVWHĞZGRZąZGRZFHP
— GRNXPHQWVWZLHUG]DMąF\VWDQ]GURZLDMHĪHOLSU]\]QDQLHUHQW\URG]LQQHMMHVWX]DOHĪQLRQHRGQLH]GROQRĞFL
GRSUDF\
— ]DĞZLDGF]HQLHRSRELHUDQLXQDXNLZV]NROHMHĪHOLMHVWHĞG]LHFNLHPLXNRĔF]\áHĞODW
— RĞZLDGF]HQLHRSR]RVWDZDQLXZHZVSyOQRĞFLPDáĪHĔVNLHMGRGQLDĞPLHUFLZVSyáPDáĪRQND RĞZLDGF]HQLHWDNLH
PRĪHV]]áRĪ\üSRZ\SHáQLHQLXRGSRZLHGQLHJRSXQNWXZHZQLRVNXRUHQWĊURG]LQQą 
— GRNXPHQWRXVWDOHQLXSUDZDGRDOLPHQWyZQDSRGVWDZLHZ\URNXVąGXOXEXJRG\VąGRZHMDOERSRUR]XPLHQLD
]DZDUWHJRPLĊG]\7REąDPĊĪHP±MHĞOLZUD]]7ZRLPZVSyáPDáĪRQNLHPE\OLĞFLHSRUR]ZRG]LHZVHSDUDFML
OXEQLHSR]RVWDZDOLĞFLHZHZVSyOQRĞFLPDáĪHĔVNLHM
— RĞZLDGF]HQLHRSU]\F]\QLDQLXVLĊ]PDUáHJREH]SRĞUHGQLRSU]HGMHJRĞPLHUFLąGR7ZRMHJRXWU]\PDQLDMHĞOL
MHVWHĞURG]LFHP RĞZLDGF]HQLHWDNLHPRĪHV]]áRĪ\üSRZ\SHáQLHQLXRGSRZLHGQLHJRSXQNWXZHZQLRVNXRUHQWĊ
URG]LQQą 

=DNáDG8EH]SLHF]HĔ6SRáHF]Q\FKZLQWHUQHFLH±www.zus.pl
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=DZLHV]HQLHSUDZDGRUHQW\URG]LQQHMOXEREQLĪHQLHMHMZ\VRNRĞFL
10. =DZLHVLP\Z\SáDWĊ7ZRMHMUHQW\URG]LQQHMMHĪHOLRVLąJDV]]DURENLNWyUHVąZ\ĪV]HQLĪSU]HFLĊWQHJR
PLHVLĊF]QHJR Z\QDJURG]HQLD ]D NZDUWDá NDOHQGDU]RZ\ RVWDWQLR RJáRV]RQHJR SU]H] 3UH]HVD *áyZQHJR
8U]ĊGX 6WDW\VW\F]QHJR 2EQLĪ\P\ Z\VRNRĞü 7ZRMHM UHQW\ MHĪHOL RVLąJDV] ]DURENL Z\ĪV]H QLĪ  WHJR
Z\QDJURG]HQLD2VLąJDQLH]DURENyZQLHSU]HNUDF]DMąF\FKSU]HFLĊWQHJRZ\QDJURG]HQLDQLHSRZRGXMH]PQLHM
V]HQLDUHQW\
%LHU]HP\SRGXZDJĊ7ZRMH]DURENLNWyUHRVLąJDV]]W\WXáX]DWUXGQLHQLDDOERLQQHMG]LDáDOQRĞFLSRGOHJDMąFHM
RERZLą]NRZLXEH]SLHF]HQLDVSRáHF]QHJRF]\VáXĪE\
'R]DURENyZZOLF]DVLĊWDNĪHSREUDQHSU]H]&LHELH]DVLáNLFKRURERZ\PDFLHU]\ĔVNLLRSLHNXĔF]\Z\UyZQDZF]\RUD]
ĞZLDGF]HQLHUHKDELOLWDF\MQHLZ\UyZQDZF]HGRGDWHNZ\UyZQDZF]\RUD]Z\QDJURG]HQLH]DF]DVQLH]GROQRĞFLGRSUDF\
'ODUHQFLVW\SURZDG]ąFHJRSR]DUROQLF]ąG]LDáDOQRĞü]DSU]\FKyGX]QDP\NZRWĊNWyUDVWDQRZLSRGVWDZĊZ\PLDUX
VNáDGHNQDXEH]SLHF]HQLDVSRáHF]QH
:DĪQH
%LHU]HP\WHĪSRGXZDJĊ7ZRMH]DURENLMHĪHOLSUDFXMHV]OXESURZDG]LV]G]LDáDOQRĞü]DJUDQLFą
-HĞOLRVLąJDV]]DURENLDOHXNRĔF]\áHĞSRZV]HFKQ\ZLHNHPHU\WDOQ\LPDV]XVWDORQHSUDZRGRHPHU\WXU\±WR
QLH]DZLHVLP\Z\SáDW\7ZRMHMUHQW\URG]LQQHMMDNUyZQLHĪQLHREQLĪ\P\MHMZ\VRNRĞFL-HGQDNĪHZWDNLHMV\WXDFML
WM]ELHJXSUDZDGRGZyFKĞZLDGF]HĔZ\SáDFLP\&LW\ONRMHGQRĞZLDGF]HQLHZ\ĪV]HOXESU]H]&LHELHZ\EUDQH

=DVDG\Z\SáDW\UHQW\URG]LQQHM
11. -HĪHOLGRUHQW\URG]LQQHMOXEMHMF]ĊĞFL MHĪHOLGRUHQW\PDSUDZRZLĊFHMQLĪRVRED ]RVWDáDXSUDZQLRQDRVRED
PDáROHWQLDWR]FKZLOąRVLąJQLĊFLDSU]H]WĊRVREĊSHáQROHWQRĞFLSU]\VáXJXMąFHMHMĞZLDGF]HQLDZ\SáDFLP\GRMHMUąN
12. -HĞOLMHVWHĞRVREąSHáQROHWQLąXSUDZQLRQąGRF]ĊĞFLUHQW\URG]LQQHMWRPRĪHV]]áRĪ\üZQLRVHNRZ\SáDFHQLH
SU]\VáXJXMąFHM&LF]ĊĞFLUHQW\±LQQHMRVRELHSHáQROHWQLHMXSUDZQLRQHMGRUHQW\OXERVRELHNWyUDVSUDZRZDáDQDG
7REąRSLHNĊSU]HGRVLąJQLĊFLHPSHáQROHWQRĞFL
13. :V]\VWNLPXSUDZQLRQ\PF]áRQNRPURG]LQ\SU]\]QDP\MHGQąáąF]QąUHQWĊURG]LQQą5HQWĊWĊ]XU]ĊGXSRG]LHOLP\
QDUyZQHF]ĊĞFLPLĊG]\XSUDZQLRQ\FK
14. 1D7ZyMZQLRVHNPRĪHP\Z\áąF]\ü&LĊ]JURQDRVyEXSUDZQLRQ\FKGRUHQW\URG]LQQHM-HĞOL]áRĪ\V]WDNL
ZQLRVHNZ\áąF]\P\&LHELH]NUĊJXXSUDZQLRQ\FKLSRQRZQLHREOLF]\P\UHQWĊURG]LQQą-HĪHOLQDVZyMZQLRVHN
]RVWDáHĞZ\áąF]RQ\]NUĊJXXSUDZQLRQ\FKPRĪHV]SRQRZQLHXELHJDüVLĊRUHQWĊURG]LQQą0XVLV]MHGQDN]áRĪ\ü
QRZ\ZQLRVHNZyZF]DVUR]SDWU]\P\F]\QDGDOVSHáQLV]ZDUXQNLGRX]\VNDQLDUHQW\URG]LQQHM
:DĪQH
-HĪHOLQLHQDOHĪQLHSRELHU]HV]UHQWĊURG]LQQąEĊG]LHV]]RERZLą]DQ\GRMHM]ZURWX=DQLHQDOHĪQLHSREUDQH
XZDĪDP\ĞZLDGF]HQLD
q Z\SáDFRQHPLPR]DLVWQLHQLDRNROLF]QRĞFLSRZRGXMąF\FKXVWDQLHOXE]DZLHV]HQLHGRQLFKSUDZDDOERZVWU]\
PDQLHZ\SáDW\ĞZLDGF]HQLDZFDáRĞFLOXEZF]ĊĞFLMHĪHOLRVREDNWyUDSREUDáDĞZLDGF]HQLDE\áDSRXF]RQD
REUDNXSUDZDGRLFKSRELHUDQLDZW\PĞZLDGF]HQLDZ\SáDFRQH]DRNUHVSU]\SDGDMąF\SRWHUPLQLHZVND]DQ\P
ZGHF\]ML=86MDNRG]LHĔ]DSU]HVWDQLDZ\SáDW\ĞZLDGF]HQLDSU]\]QDQHJRQDF]DVRNUHĞORQ\
q SU]\]QDQHOXEZ\SáDFRQHQDSRGVWDZLHIDáV]\Z\FK]H]QDĔOXEGRNXPHQWyZDOERZLQQ\FKSU]\SDGNDFK
ĞZLDGRPHJRZSURZDG]HQLDZEáąG=86SU]H]RVREĊNWyUDSREUDáDĞZLDGF]HQLD
q Z\SáDFRQH]SU]\F]\QQLH]DOHĪQ\FKRG=86RVRELHLQQHMQLĪZVND]DQDZGHF\]ML

 3U]HFLĊWQHPLHVLĊF]QHZ\QDJURG]HQLHZGDQ\PNZDUWDOHRJáDV]DZNRPXQLNDFLH3UH]HV*áyZQHJR8U]ĊGX6WDW\VW\F]QHJR
.ZRW\UyZQHLSU]HFLĊWQHJRZ\QDJURG]HQLD]QDMG]LHV]QDVWURQLHZZZ]XVSO

 1D SRGVWDZLH DUW  XVWDZ\ ] GQLD  JUXGQLD  U R HPHU\WXUDFK L UHQWDFK ] )XQGXV]X 8EH]SLHF]HĔ 6SRáHF]Q\FK
']8]USR]]SyĨQ]P 
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ERR
=JáRV]HQLHGRXEH]SLHF]HQLD]GURZRWQHJR
15. -DNRUHQFLVWĊ]JáRVLP\&LĊGRXEH]SLHF]HQLD]GURZRWQHJR1D7ZyMZQLRVHN]JáRVLP\WDNĪHF]áRQNyZ7ZRMHM
URG]LQ\ 3RGDM LFK GDQH QD IRUPXODU]X =86 5S Ä=JáRV]HQLH GR XEH]SLHF]HQLD ]GURZRWQHJR F]áRQNyZ
URG]LQ\HPHU\WDUHQFLVW\RVRE\XSUDZQLRQHMGRUHQW\VRFMDOQHM±ĞZLDGF]HQLDSU]HGHPHU\WDOQHJR]DVLáNX±
QDXF]\FLHOVNLHJRĞZLDGF]HQLDNRPSHQVDF\MQHJR´
16. 8EH]SLHF]HQLH]GURZRWQHSRZVWDMHRGGQLDRGNWyUHJRSU]\VáXJXMH&LZ\SáDWDUHQW\8EH]SLHF]HQLHWRZ\JDVD
RGGQLDNLHG\SU]HVWDQLHP\Z\SáDFDü&LUHQWĊURG]LQQą:WDNLHMV\WXDFMLZ\UHMHVWUXMHP\]WHJRXEH]SLHF]HQLD
&LHELHLF]áRQNyZ7ZRMHMURG]LQ\
17. -HĪHOLZVWRVXQNXGR&LHELHZ\JDVáRERZLą]HNXEH]SLHF]HQLD]GURZRWQHJRDXELHJDV]VLĊRSU]\]QDQLHUHQW\
ZyZF]DVPDV]SUDZRGRĞZLDGF]HĔ]XEH]SLHF]HQLD]GURZRWQHJR

=JáRV]HQLHGRXEH]SLHF]HQLD]GURZRWQHJRUHQFLVW\]DPLHV]NDáHJR]DJUDQLFąZSDĔVWZLH
F]áRQNRZVNLP8(()7$
18. 8VWDOHQLDF]\RNUHĞORQ\UHQFLVWDRWU]\PXMąF\ĞZLDGF]HQLH]=86PLHV]NDMąF\ZLQQ\PQLĪ3ROVNDSDĔVWZLH
F]áRQNRZVNLP8(()7$SRGOHJDRERZLą]NRZHPXXEH]SLHF]HQLX]GURZRWQHPXZ3ROVFHGRNRQXMH1DURGRZ\
)XQGXV]=GURZLD 1)= 
19. 1)=QD7ZyMZQLRVHNXVWDOLF]\SROVNLHXVWDZRGDZVWZRZ]DNUHVLHXEH]SLHF]HQLD]GURZRWQHJRMHVWZáDĞFLZH
ZRGQLHVLHQLXGR&LHELH'RSLHURSRRWU]\PDQLX]1)=]DZLDGRPLHQLDRSRZVWDQLXRERZLą]NXXEH]SLHF]HQLD
]GURZRWQHJR2GG]LDá=86Z\SáDFDMąF\UHQWĊ]JáRVL&LĊGRXEH]SLHF]HQLD]GURZRWQHJRRUD]SRELHU]HRG
Z\SáDFDQHM&LUHQW\NZRWĊVNáDGNLQDXEH]SLHF]HQLH]GURZRWQHLRGSURZDG]LGR1)=1D7ZyMZQLRVHN]JáRVLP\
WDNĪHF]áRQNyZ7ZRMHMURG]LQ\GRXEH]SLHF]HQLD]GURZRWQHJR

=JáRV]HQLHGRXEH]SLHF]HQLD]GURZRWQHJRUHQFLVW\]DPLHV]NDáHJR]DJUDQLFąZSDĔVWZLH
]NWyU\P3ROVND]DZDUáDXPRZĊGZXVWURQQąR]DEH]SLHF]HQLXVSRáHF]Q\P
20. -HĞOLPLHV]NDV]]DJUDQLFąZSDĔVWZLHLQQ\PQLĪSDĔVWZRF]áRQNRZVNLH8(()7$LSRELHUDV]UHQWĊ]=86
WR ] 7ZRMHM UHQW\ QLH SRWUąFDP\ VNáDGNL QD XEH]SLHF]HQLH ]GURZRWQH D WR R]QDF]D ĪH QLH MHVWHĞ REMĊW\
XEH]SLHF]HQLHP]GURZRWQ\PZ3ROVFH
:LĊFHMLQIRUPDFMLZVSUDZLHSUDZDGROHF]HQLDZ3ROVFHX]\VNDV]ZSODFyZFH1)=OXESRGQXPHUDPLWHOHIRQyZ
,QIROLQLL&HQWUDOL1)=RUD]

,GHQW\¿NDWRUSRGDWNRZ\
21. 7ZRLPLGHQW\¿NDWRUHPSRGDWNRZ\PMHVW
— 1,3±MHĞOLSURZDG]LV]G]LDáDOQRĞüJRVSRGDUF]ąOXESáDFLV]SRGDWHNRGWRZDUyZLXVáXJ
— QXPHU3(6(/±ZNDĪG\PLQQ\PSU]\SDGNX

*G]LH]QDMG]LHV]ZLĊFHMLQIRUPDFMLRUHQFLHURG]LQQHM
,QIRUPDFMHQDWHPDW
— ZDUXQNyZSU]\]QDZDQLDUHQW\URG]LQQHMRUD]MDNMHVWREOLF]DQDMHMZ\VRNRĞü
— ]DVDGXZ]JOĊGQLDQLDRNUHVyZXEH]SLHF]HQLD]DJUDQLFąNWyUHPLDáDRVRED]PDUáDSU]\XVWDODQLXSROVNLHM
UHQW\URG]LQQHM
X]\VNDV]ZNDĪGHMSDOFyZFH=86OXEQDQDV]HMVWURQLHLQWHUQHWRZHMZZZ]XVSO



 =JRGQLH]DUWXVWDZ\]GQLDSDĨG]LHUQLNDUR]DVDGDFKHZLGHQFMLLLGHQW\¿NDFMLSRGDWQLNyZLSáDWQLNyZ ']8]U
SR]]SyĨQ]P 
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