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WNIOSEK
O RENTĉ Z TYTUàU NIEZDOLNOĝCI DO PRACY
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 z tytuáu niezdolnoĞci do pracy z ZUS,
– rentĊ inwalidzką z zagranicznej instytucji ubezpieczeniowej.
JeĪeli starasz siĊ wyáącznie o zagraniczną rentĊ inwalidzką z paĔstwa, z którym Polska zawaráa umowĊ dwustronną
o zabezpieczeniu spoáecznym – wypeánij tylko formularz wniosku odpowiedni dla paĔstwa, w którym byáeĞ
ubezpieczony (np. WZO-PL-1 dla USA, PL-UA 7 dla Ukrainy, PL-CAN 1 (DI) dla Kanady).
Twój wniosek przekaĪemy do zagranicznej instytucji ubezpieczeniowej, która ustali Twoje prawo do renty.
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)
Dane wnioskodawcy
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
Páeü
(K-kobieta/ M-mĊĪczyzna)

Data urodzenia
dd

/

mm

/

rrrr

Nazwisko rodowe
(zgodne z aktem urodzenia)
Poprzednio uĪywane nazwiska
ImiĊ ojca
ImiĊ matki
Numer telefonu
Podaj numer telefonu – to uáatwi nam kontakt w Twojej sprawie
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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

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
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Zakres wniosku
1.

WnoszĊ o przyznanie:
renty z tytuáu niezdolnoĞci do pracy
renty z tytuáu niezdolnoĞci do pracy – w związku z wypadkiem przy pracy
(wypadkiem w drodze do pracy – z pracy, który miaá miejsce przed 1 stycznia 2003 r.)
renty z tytuáu niezdolnoĞci do pracy – w związku z wypadkiem w szczególnych okolicznoĞciach
renty z tytuáu niezdolnoĞci do pracy – w związku z chorobą zawodową
renty inwalidy wojennego
renty inwalidy wojskowego
renty osoby represjonowanej

2.

Do obliczenia renty proszĊ przyjąü – wybierz jeden z wariantów:
Nie wypeániaj, jeĞli wnioskujesz o rentĊ inwalidy wojennego, wojskowego albo osoby represjonowanej, poniewaĪ wysokoĞü tych ĞwiadczeĔ
stanowi kwota ryczaátowa i nie jest obliczana od zarobków

zarobki pozwalające na ustalenie najkorzystniejszej kwoty Ğwiadczenia (zaznacz ten wariant, jeĪeli nie wiesz, który
z niĪej podanych sposobów obliczenia podstawy wymiaru renty wybraü)
zarobki z 10 kolejnych lat kalendarzowych – wybranych z ostatnich 20 lat kalendarzowych poprzedzających
bezpoĞrednio rok, w którym záoĪyáem wniosek,
od roku

do roku
rrrr

rrrr

zarobki z dowolnych 20 lat kalendarzowych wybranych z caáego mojego staĪu pracy, przypadających przed rokiem,
w którym záoĪyáem wniosek, tj. z lat:

zarobki z faktycznego okresu podlegania ubezpieczeniu,
od roku

do roku
rrrr

rrrr

OĞwiadczenia wnioskodawcy
1.

ZáoĪyáem wniosek obecnie

Pobieram

Nie dotyczy

zasiáek chorobowy

wynagrodzenie za czas
niezdolnoĞci do pracy

zasiáek z opieki
spoáecznej

zasiáek opiekuĔczy

zasiáek dla bezrobotnych

Ğwiadczenie rehabilitacyjne

Ğwiadczenie pieniĊĪne z powiatowego urzĊdu pracy

Wybierz rodzaj Ğwiadczenia:
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OĞwiadczenia wnioskodawcy – cd.
ZáoĪyáem wniosek o Ğwiadczenie

2.

Mam przyznane Ğwiadczenie

Nie dotyczy

emerytura

Ğwiadczenie przedemerytalne

renta rodzinna

emerytura pomostowa

renta z tytuáu niezdolnoĞci do pracy

renta socjalna

emerytura czĊĞciowa

nauczycielskie Ğwiadczenie kompensacyjne

uposaĪenie

Wybierz rodzaj Ğwiadczenia:

renta inwalidzka

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

3.

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/ ekwiwalent wĊglowy
TAK

NIE

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

4.

Pobieram rentĊ szkoleniową i odbyáem szkolenie (kurs) zorganizowane przez powiatowy urząd pracy:
TAK

NIE

JeĪeli TAK, podaj nazwĊ szkolenia (kursu) oraz okres jego trwania

5.

Byáem badany przez komisjĊ lekarską do spraw inwalidztwa i zatrudnienia przed 1 wrzeĞnia 1997 r. – po 31 sierpnia 1997 r.
przez lekarza orzecznika ZUS:
TAK

NIE

JeĪeli TAK, podaj placówkĊ ZUS i numer sprawy

6.

Odbyáem rehabilitacjĊ leczniczą (dotyczy tylko skierowaĔ na wczesną rehabilitacjĊ leczniczą, wydanych w ramach systemu
prewencji rentowej ZUS) w okresie:
od

Nie dotyczy

do
dd

/

mm

/

rrrr

dd

/

mm

/

rrrr

Podaj placówkĊ ZUS, która skierowaáa CiĊ na rehabilitacjĊ oraz nazwĊ oĞrodka, w którym przeprowadzono rehabilitacjĊ
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7.

Po przyznaniu renty:

zamierzam

nie zamierzam

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

8.

powodującej
zmniejszenie renty

powodującej
zawieszenie renty

Mam 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 rentĊ zagraniczną, a data zgáoszenia tego wniosku w ZUS nie bĊdzie uznana jako data
zgáoszenia wniosku o Ğwiadczenie zagraniczne.
JeĞli masz okresy ubezpieczenia lub zamieszkania w paĔstwach UE/EFTA, to wypeánij dodatkowo formularz E 207 PL.
JeĪeli starasz siĊ równieĪ o rentĊ inwalidzką z zagranicznej instytucji ubezpieczeniowej za okresy ubezpieczenia lub
zamieszkania:
– w paĔstwach UE/EFTA – dodatkowo wypeánij Zaáącznik do wniosku o rentĊ z tytuáu niezdolnoĞci do pracy dla osób, które
ubiegają siĊ o rentĊ inwalidzką z zagranicznej instytucji paĔstw UE/EFTA – (zaáącznik ERZ),
– w paĔstwach, z którymi Polska zawaráa umowy dwustronne o zabezpieczeniu spoáecznym, dodatkowo wypeánij formularz
wniosku odpowiedni dla paĔstwa, w którym byáeĞ ubezpieczony (np. WZO-PL-1 dla USA, PL-UA 7 dla Ukrainy, PL-CAN 1
(DI) dla Kanady).
9.

RentĊ proszĊ przekazywaü:
na podany we wniosku adres w Polsce:
Wybierz adres, na który ma byü przekazywana renta
zameldowania na pobyt staáy

zamieszkania

do korespondencji

w Polsce na rachunek bankowy
Numer rachunku

ImiĊ i nazwisko wáaĞciciela rachunku
JeĞli chcesz, aby zagraniczna renta inwalidzka z instytucji ubezpieczeniowej paĔstwa UE/EFTA byáa wypáacana na Twój rachunek
bankowy w Polsce, to na stronie 1 zaáącznika ERZ, podaj numer rachunku bankowego w Polsce w standardzie IBAN.

Zaáączniki
Zaáączam

dokumentów

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

pocztą na adres do korespondencji
wskazany we wniosku

na moim koncie na Platformie Usáug
Elektronicznych (PUE ZUS)

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 2709/18
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INFORMACJA
GRZQLRVNXRUHQWĊ]W\WXáXQLH]GROQRĞFLGRSUDF\
&R]DáDWZLV]W\PZQLRVNLHP
1. *G\]áRĪ\V]WHQZQLRVHN
— UR]SDWU]\P\7ZRMHXSUDZQLHQLDGRUHQW\]W\WXáXQLH]GROQRĞFLGRSUDF\]=86LZ\GDP\GHF\]MĊZWHM
VSUDZLHRUD]
— UR]SRF]QLHP\SRVWĊSRZDQLHRUHQWĊLQZDOLG]Ną]]DJUDQLF]QHMLQVW\WXFMLXEH]SLHF]HQLRZHM±MHĞOLPDV]
RNUHV\XEH]SLHF]HQLDOXE]DPLHV]NDQLD]DJUDQLFąZSDĔVWZDFKF]áRQNRZVNLFK8QLL(XURSHMVNLHM 8( 
DOER(XURSHMVNLHJR3RUR]XPLHQLDR:ROQ\P+DQGOX ()7$ 

.WyUDSODFyZND=86UR]SDWUXMH7ZyMZQLRVHN
2. :QLRVHNRUHQWĊ]W\WXáXQLH]GROQRĞFLGRSUDF\PRĪHV]]áRĪ\üZNDĪGHMSODFyZFH=86MHGQDNĪH
— ZQLRVHN WHQ UR]SDWUXMH SODFyZND =86 ZáDĞFLZD ]H Z]JOĊGX QD 7ZRMH PLHMVFH ]DPLHV]NDQLD
-HĞOLPLHV]NDV]Z3ROVFHMHVWWRDGUHV]DPHOGRZDQLDQDSRE\WVWDá\
— MHĞOLQLHPDV]DGUHVX]DPLHV]NDQLDZ3ROVFHZQLRVHNUR]SDWUXMHSODFyZND=86ZáDĞFLZD]HZ]JOĊGX
QD7ZyMDGUHVPLHMVFDSRE\WXOXEDGUHVRVWDWQLHJR]DPHOGRZDQLDQDSRE\WVWDá\±Z3ROVFH
— MHĞOLPDV]RNUHV\XEH]SLHF]HQLDOXE]DPLHV]NDQLD]DJUDQLFąZSDĔVWZLHF]áRQNRZVNLP8(DOER()7$
OXEZSDĔVWZLH]NWyU\P3ROVND]DZDUáDXPRZĊGZXVWURQQąR]DEH]SLHF]HQLXVSRáHF]Q\P7ZyMZQLRVHN
UR]SDWUXMHRUD]SU]HND]XMHGR]DJUDQLF]QHMLQVW\WXFMLXEH]SLHF]HQLRZHMMHGQD]SODFyZHN=861NWyUH
UHDOL]XMąXPRZ\PLĊG]\QDURGRZH
— MHĞOLPLHV]NDV]]DJUDQLFąZSDĔVWZLH]NWyU\P3ROVNDQLH]DZDUáDXPRZ\GZXVWURQQHMR]DEH]SLHF]HQLX
VSRáHF]Q\P7ZyMZQLRVHNUR]SDWUXMHSODFyZND=86ZáDĞFLZD]HZ]JOĊGXQD7ZRMHRVWDWQLHPLHMVFH
]DPHOGRZDQLDQDSRE\WVWDá\Z3ROVFH
=DZV]HPRĪHV]]áRĪ\üZQLRVHNRUHQWĊ]W\WXáXQLH]GROQRĞFLGRSUDF\HOHNWURQLF]QLH±SU]H]3ODWIRUPĊ8VáXJ
(OHNWURQLF]Q\FK 38( ±QDZZZ]XVSO0XVLV]ZyZF]DVPLHü]DáRĪRQHNRQWRQD38(=86RUD]SUR¿O
]DXIDQ\QD(OHNWURQLF]QHM3ODWIRUPLH8VáXJ(OHNWURQLF]Q\FK H38$3 OXEEH]SLHF]Q\SRGSLVHOHNWURQLF]Q\
-HGQDNĪHGRNXPHQW\NWyUHGRáąF]DV]GRZQLRVNX]áyĪZSODFyZFH=86DOERZ\ĞOLMMHSRF]Wą

-DNZ\FRIDüZQLRVHN
3. 0RĪHV]Z\FRIDüWHQZQLRVHN±SLVHPQLHOXEXVWQLHGRSURWRNRáX1LHPXVLV]WHJRX]DVDGQLDü
:QLRVHNRUHQWĊ]W\WXáXQLH]GROQRĞFLGRSUDF\]=86PRĪHV]Z\FRIDü
— MHĞOLQLHRWU]\PDáHĞGHF\]MLZWHMVSUDZLH
— ZFLąJXPLHVLąFDRGGQLDZNWyU\PRWU]\PDáHĞGHF\]MĊ
*G\Z\FRIDV]ZQLRVHNXPRU]\P\SRVWĊSRZDQLHZVSUDZLHUHQW\
-HĞOLZ\FRIDV]ZQLRVHNGRW\F]ąF\UHQW\]DJUDQLF]QHMSU]HNDĪHP\LQIRUPDFMĊGR]DJUDQLF]QHMLQVW\WXFML
XEH]SLHF]HQLRZHM

3RWU]HEQHGRNXPHQW\
4. 'RNXPHQW\QDSRGVWDZLHNWyU\FKXVWDODP\UHQWĊWRZV]F]HJyOQRĞFL
— Ä,QIRUPDFMDRRNUHVDFKVNáDGNRZ\FKLQLHVNáDGNRZ\FK´ IRUPXODU](53 
— IRUPXODU]XQLMQ\(3/Ä,QIRUPDFMHGRW\F]ąFHSU]HELHJXXEH]SLHF]HQLDRVRE\XEH]SLHF]RQHM´±
GRW\F]\RVyENWyUHPDMąRNUHV\XEH]SLHF]HQLDZ3ROVFHRUD]RNUHV\XEH]SLHF]HQLDZLQQ\FKSDĔVWZDFK
F]áRQNRZVNLFK8(()7$
1

 :\ND]SODFyZHN=86]QDMG]LHV]QDVWURQLHZZZ]XVSO
=DNáDG8EH]SLHF]HĔ6SRáHF]Q\FKZLQWHUQHFLH±www.zus.pl
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— ]DĞZLDGF]HQLDSUDFRGDZFyZ ĞZLDGHFWZDSUDF\ OXELQQHJRZáDĞFLZHJRRUJDQXSRWZLHUG]DMąFHRNUHV\
VNáDGNRZHLQLHVNáDGNRZHZ3ROVFH
— GRNXPHQW\SRWZLHUG]DMąFHRNUHV\XEH]SLHF]HQLD]DJUDQLFą±ZSDĔVWZDFK]NWyU\PL3ROVND]DZDUáD
XPRZ\GZXVWURQQHR]DEH]SLHF]HQLXVSRáHF]Q\POXEZSDĔVWZDFKF]áRQNRZVNLFK8(()7$
— ]DĞZLDGF]HQLHSUDFRGDZF\±SáDWQLNDVNáDGHNR]DWUXGQLHQLXLZ\VRNRĞFLZ\QDJURG]HQLDNWyUHVWDQRZLáR
SRGVWDZĊZ\PLDUXVNáDGNLQDXEH]SLHF]HQLHVSRáHF]QHOXEQDXEH]SLHF]HQLDHPHU\WDOQHLUHQWRZH
Z3ROVFH PRĪHE\üZ\VWDZLRQHQDGRW\FKF]DVRZ\PGUXNX=865S 
— ]DĞZLDGF]HQLHVWZLHUG]DMąFHVWDQ]GURZLDNWyUHOHNDU]PRĪHZ\VWDZLüQDGUXNX2/Ä=DĞZLDGF]HQLH
RVWDQLH]GURZLD´
— Z\ZLDG]DZRGRZ\MHĞOLSR]RVWDMHV]Z]DWUXGQLHQLXLNWyU\VSRU]ąG]DSáDWQLNVNáDGHNQDIRUPXODU]X
=861
— OHJLW\PDFMDXEH]SLHF]HQLRZD]DZLHUDMąFDZSLV\GRW\F]ąFHRNUHVyZ]DWUXGQLHQLDLZ\VRNRĞFL]DURENyZ
:DĪQH

q MHĪHOLZQLRVNRZDáHĞZF]HĞQLHMRLQQHĞZLDGF]HQLHOXERXVWDOHQLHNDSLWDáXSRF]ąWNRZHJRLSU]HGáRĪ\áHĞ

GRZRG\SRWZLHUG]DMąFHSU]HE\WHSU]H]&LHELHRNUHV\VNáDGNRZHLQLHVNáDGNRZH±ZyZF]DVZIRUPXODU]X
(53ZSROX:\PLHĔGRáąF]RQHGRZRG\SU]\WDNLPRNUHVLHZSLV]ĪHGRZRG\MXĪSU]HGáRĪ\áHĞXELHJDMąF
VLĊRLQQHĞZLDGF]HQLHXVWDOHQLHNDSLWDáXSRF]ąWNRZHJR
q QLHPXVLV]GRáąF]DüGRZQLRVNXGRNXPHQWyZSRWZLHUG]DMąF\FKSU]HE\WHSU]H]&LHELHSRURNUHV\
— VNáDGNRZH]DNWyUH]RVWDáDRSáDFRQDVNáDGNDQDXEH]SLHF]HQLDHPHU\WDOQHLUHQWRZH
— QLHVNáDGNRZHWDNLHMDNRNUHV\SRELHUDQLDZ\QDJURG]HQLD]DF]DVQLH]GROQRĞFLGRSUDF\]DVLáNyZ
FKRURERZ\FKLRSLHNXĔF]\FKĞZLDGF]HQLDUHKDELOLWDF\MQHJR
SRQLHZDĪZZRNUHV\XZ]JOĊGQLP\QDSRGVWDZLH]DSLVyZQD7ZRLPLQG\ZLGXDOQ\PNRQFLHXEH]SLHF]RQHJR
Z=863DPLĊWDMMHGQDNRGRáąF]HQLXZW\PUyZQLHĪ]DRNUHV\SUDF\SRUGRNXPHQWyZSRWZLHUG]DMąF\FK
Z\VRNRĞü7ZRMHJRZ\QDJURG]HQLD]DSUDFĊRNWyU\FKPRZDZSNW

3RGVWDZDZ\PLDUXUHQW\
5. 'RXVWDOHQLDSRGVWDZ\Z\PLDUXUHQW\SU]\MPXMHP\7ZRMHZ\QDJURG]HQLHSU]\FKyGGRFKyGNWyU\VWDQRZLá
SRGVWDZĊZ\PLDUXVNáDGHNQDXEH]SLHF]HQLHVSRáHF]QHOXEQDXEH]SLHF]HQLDHPHU\WDOQHLUHQWRZH±MDN
UyZQLHĪRVLąJDQHXSRVDĪHQLH3U]\MPLHP\WDNĪHNZRW\
— ]DVLáNyZFKRURERZHJRPDFLHU]\ĔVNLHJRLRSLHNXĔF]HJR
— Z\QDJURG]HQLD]DF]DVQLH]GROQRĞFLGRSUDF\Z\SáDFRQHJRQDSRGVWDZLH.RGHNVXSUDF\ OXELQQ\FK
SU]HSLVyZ 
— ĞZLDGF]HQLDUHKDELOLWDF\MQHJR
— ĞZLDGF]HQLDZ\UyZQDZF]HJR
— ]DVLáNXZ\UyZQDZF]HJRLGRGDWNXZ\UyZQDZF]HJR
— UHNRPSHQVDW\ ] W\WXáX SRGZ\ĪNL FHQ DUW\NXáyZ Ī\ZQRĞFLRZ\FK Z\SáDFDQH RG  ZU]HĞQLD  U
GRF]HUZFDU
— ZDUWRĞüUHNRPSHQVDW\SLHQLĊĪQHM]W\WXáX]UHNRPSHQVRZDQLDRNUHVRZHJRQLHSRGZ\ĪV]DQLDSáDFZVIHU]H
EXGĪHWRZHM
— ]DVLáNyZGODEH]URERWQ\FK ]DVLáNyZV]NROHQLRZ\FKOXEVW\SHQGLyZ EąGĨNZRW\]DVLáNXZ\SáDFRQHJR
]DRNUHVXGRNXPHQWRZDQHMQLH]GROQRĞFLGRSUDF\
— ]DVLáNyZVWDá\FK]SRPRF\VSRáHF]QHMRGNWyU\FKRSáDFRQD]RVWDáDVNáDGNDQDXEH]SLHF]HQLHVSRáHF]QH
6. 3RGVWDZĊZ\PLDUXUHQW\XVWDODP\
— ]NROHMQ\FKODWNDOHQGDU]RZ\FKNWyUHZ\ELHU]HV]]RVWDWQLFKODWNDOHQGDU]RZ\FKSRSU]HG]DMąF\FK
EH]SRĞUHGQLRURNZNWyU\P]áRĪ\áHĞWHQZQLRVHN
— ]ODWNDOHQGDU]RZ\FKNWyUHZ\ELHU]HV]]FDáHJR7ZRMHJRVWDĪXSUDF\SU]\SDGDMąF\FKSU]HGURNLHP
ZNWyU\P]áRĪ\áHĞWHQZQLRVHN
-HĪHOLZFLąJXNROHMQ\FKODWNDOHQGDU]RZ\FKE\áHĞWHĪXEH]SLHF]RQ\]DJUDQLFąZSDĔVWZLH]NWyU\P
3ROVND]DZDUáDXPRZĊGZXVWURQQąR]DEH]SLHF]HQLXVSRáHF]Q\PDOERZSDĔVWZLHF]áRQNRZVNLP8(()7$±
SRGVWDZDZ\PLDUXUHQW\PRĪHE\üXVWDORQD]SRPLQLĊFLHPSHáQ\FKODWXEH]SLHF]HQLD]DJUDQLFą
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7. 3RGVWDZĊZ\PLDUXUHQW\XVWDOLP\]IDNW\F]QHJRRNUHVXSRGOHJDQLDXEH]SLHF]HQLXMHĪHOL
— VWDáHĞVLĊQLH]GROQ\GRSUDF\SU]HGXNRĔF]HQLHPODWDOERZW\PZLHNXLQLHPRĪHV]XGRZRGQLü
NROHMQ\FKODWNDOHQGDU]RZ\FKZNWyU\FKRVLąJDáHĞ]DURENL-HĪHOLMHGQDNZXEH]SLHF]HQLXQLH
SR]RVWDZDáHĞSU]H]RNUHVFRQDMPQLHMURNXQLHXVWDOLP\&LSRGVWDZ\Z\PLDUXUHQW\DUHQWDEĊG]LH
&LSU]\VáXJLZDáDZZ\VRNRĞFLQDMQLĪV]HM
— VWDáHĞVLĊQLH]GROQ\GRSUDF\SRXNRĔF]HQLXZLHNXODWLQLHPRĪHV]XGRZRGQLüNROHMQ\FKODW
NDOHQGDU]RZ\FKZNWyU\FKRVLąJDáHĞ]DURENL]SRZRGXRGE\ZDQLDF]\QQHMVáXĪE\ZRMVNRZHMOXE
SHáQLHQLD]DVWĊSF]HMVáXĪE\ZRMVNRZHMNRU]\VWDQLD]XUORSXZ\FKRZDZF]HJRDOERQDXNLZV]NROH
Z\ĪV]HMRGE\ZDQHMQDMHGQ\PNLHUXQNX±SRGZDUXQNLHPĪHQDXNDWD]RVWDáDXNRĔF]RQD
— QLHPRĪHV]XGRZRGQLü]DURENyZ]FRQDMPQLHMNROHMQ\FKODWNDOHQGDU]RZ\FK]SRZRGXSRVLDGDQLD
SHáQ\FKODWNDOHQGDU]RZ\FKRNUHVXXEH]SLHF]HQLD]DJUDQLFąZSDĔVWZDFKF]áRQNRZVNLFK8(()7$
OXEZSDĔVWZDFK]NWyU\PL3ROVND]DZDUáDXPRZĊGZXVWURQQąR]DEH]SLHF]HQLXVSRáHF]Q\P
-HĪHOL Z FLąJX  ODW SRSU]HG]DMąF\FK EH]SRĞUHGQLR URN Z NWyU\P ]JáDV]DV] WHQ ZQLRVHN QLH E\áHĞ
XEH]SLHF]RQ\Z3ROVFHSRGVWDZĊZ\PLDUX7ZRMHMUHQW\PRĪHVWDQRZLüSRGVWDZDZ\PLDUXVNáDGNLQD
XEH]SLHF]HQLHVSRáHF]QHOXEXEH]SLHF]HQLDHPHU\WDOQHLUHQWRZHZRNUHVLHNROHMQ\FKODWNDOHQGDU]RZ\FK
SU]\SDGDMąF\FKEH]SRĞUHGQLRSU]HGURNLHPZNWyU\PSRUD]SLHUZV]\E\áHĞXEH]SLHF]RQ\]DJUDQLFą
8. -HĪHOLQLHPRĪQDXVWDOLüSRGVWDZ\Z\PLDUXVNáDGHNZRNUHVLHNWyU\ZVNDĪHV]]DSRGVWDZĊSU]\MPLHP\
NZRWĊRERZLą]XMąFHJRZW\PRNUHVLHPLQLPDOQHJRZ\QDJURG]HQLDSUDFRZQLNyZ±SURSRUFMRQDOQLHGRRNUHVX
SUDF\LZ\PLDUXF]DVXSUDF\
9. -HĞOLZQLRVNXMHV]RUHQWĊLQZDOLG\ZRMHQQHJRZRMVNRZHJRDOERRVRE\UHSUHVMRQRZDQHMQLHZVND]XMHV]
]DURENyZGRSRGVWDZ\Z\PLDUXSRQLHZDĪZ\VRNRĞüW\FKĞZLDGF]HĔVWDQRZLNZRWDU\F]DáWRZDLQLHMHVW
REOLF]DQDRG]DURENyZ
10. 3RGVWDZĊZ\PLDUXUHQW\PRĪHVWDQRZLüUyZQLHĪSRGVWDZDZ\PLDUXĞZLDGF]HQLDGRNWyUHJRPLDáHĞXVWDORQH
SUDZRZF]HĞQLHM

=DZLHV]HQLHSUDZDGRUHQW\OXEREQLĪHQLHMHMZ\VRNRĞFL
11. =DZLHVLP\ Z\SáDWĊ 7ZRMHM UHQW\ MHĪHOL RVLąJDV] ]DURENL NWyUH Vą Z\ĪV]H QLĪ  SU]HFLĊWQHJR
PLHVLĊF]QHJRZ\QDJURG]HQLD]DNZDUWDáNDOHQGDU]RZ\RVWDWQLRRJáRV]RQHJRSU]H]3UH]HVD*áyZQHJR
8U]ĊGX6WDW\VW\F]QHJR2EQLĪ\P\Z\VRNRĞü7ZRMHMUHQW\MHĪHOLRVLąJDV]]DURENLZ\ĪV]HQLĪWHJR
Z\QDJURG]HQLD2VLąJDQLH]DURENyZQLHSU]HNUDF]DMąF\FKSU]HFLĊWQHJRZ\QDJURG]HQLDQLHSRZRGXMH
]PQLHMV]HQLDĞZLDGF]HQLD
'RW\FK]DURENyZZOLF]DVLĊWDNĪHSREUDQHSU]H]&LHELH]DVLáNLFKRURERZ\PDFLHU]\ĔVNLLRSLHNXĔF]\RUD]
Z\QDJURG]HQLH]DF]DVQLH]GROQRĞFLGRSUDF\ĞZLDGF]HQLHUHKDELOLWDF\MQHLZ\UyZQDZF]HDWDNĪH]DVLáHN
Z\UyZQDZF]\LGRGDWHNZ\UyZQDZF]\
'ODĞZLDGF]HQLRELRUF\SURZDG]ąFHJRSR]DUROQLF]ąG]LDáDOQRĞü]DSU]\FKyGX]QDP\NZRWĊNWyUDVWDQRZL
SRGVWDZĊZ\PLDUXVNáDGHNQDXEH]SLHF]HQLHVSRáHF]QH
:DĪQH%LHU]HP\WHĪSRGXZDJĊ7ZRMH]DURENLMHĪHOLSUDFXMHV]OXESURZDG]LV]G]LDáDOQRĞü]DJUDQLFą

=JáRV]HQLHGRXEH]SLHF]HQLD]GURZRWQHJRUHQFLVW\]DPLHV]NDáHJRZ3ROVFHRUD]
F]áRQNyZMHJRURG]LQ\
12. -DNRUHQFLVWĊ]JáRVLP\&LĊGRXEH]SLHF]HQLD]GURZRWQHJR1D7ZyMZQLRVHN]JáRVLP\WDNĪHF]áRQNyZ7ZRMHM
URG]LQ\3RGDMLFKGDQHQDIRUPXODU]X=865SÄ=JáRV]HQLHGRXEH]SLHF]HQLD]GURZRWQHJRF]áRQNyZ
URG]LQ\HPHU\WDUHQFLVW\RVRE\XSUDZQLRQHMGRUHQW\VRFMDOQHM±ĞZLDGF]HQLDSU]HGHPHU\WDOQHJR]DVLáNX±
QDXF]\FLHOVNLHJRĞZLDGF]HQLDNRPSHQVDF\MQHJR´


 3U]HFLĊWQHPLHVLĊF]QHZ\QDJURG]HQLHZGDQ\PNZDUWDOHRJáDV]DZNRPXQLNDFLH3UH]HV*áyZQHJR8U]ĊGX6WDW\VW\F]QHJR
.ZRW\UyZQHLSU]HFLĊWQHJRZ\QDJURG]HQLD]QDMG]LHV]QDVWURQLHZZZ]XVSOZ]DNáDGFH%D]DZLHG]\6NáDGNL
ZVNDĨQLNLRGVHWNL:VNDĨQLNL(PHU\WXU\LUHQW\
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13. 8EH]SLHF]HQLH]GURZRWQHSRZVWDMHRGGQLDRGNWyUHJRSU]\VáXJXMH&LZ\SáDWDUHQW\8EH]SLHF]HQLHWR
Z\JDVDRGGQLDNLHG\SU]HVWDQLHP\Z\SáDFDüUHQWĊ:WDNLHMV\WXDFMLZ\UHMHVWUXMHP\]WHJRXEH]SLHF]HQLD
&LHELHLF]áRQNyZ7ZRMHMURG]LQ\
14. -HĪHOLZVWRVXQNXGR&LHELHZ\JDVáRERZLą]HNXEH]SLHF]HQLD]GURZRWQHJRDXELHJDV]VLĊRSU]\]QDQLH
UHQW\ZyZF]DVPDV]SUDZRGRĞZLDGF]HĔ]XEH]SLHF]HQLD]GURZRWQHJR

=JáRV]HQLHGRXEH]SLHF]HQLD]GURZRWQHJRUHQFLVW\]DPLHV]NDáHJR]DJUDQLFą
ZSDĔVWZLHF]áRQNRZVNLP8(()7$
15. 8VWDOHQLDF]\RNUHĞORQ\UHQFLVWDRWU]\PXMąF\ĞZLDGF]HQLH]=86PLHV]NDMąF\ZLQQ\PQLĪ3ROVNDSDĔVWZLH
F]áRQNRZVNLP8(DOER()7$SRGOHJDRERZLą]NRZHPXXEH]SLHF]HQLX]GURZRWQHPXZ3ROVFHGRNRQXMH
1DURGRZ\)XQGXV]=GURZLD 1)= 
16. 1)=QD7ZyMZQLRVHNXVWDOLF]\SROVNLHXVWDZRGDZVWZRZ]DNUHVLHXEH]SLHF]HQLD]GURZRWQHJRMHVW
ZáDĞFLZHZRGQLHVLHQLXGR&LHELH'RSLHURSRRWU]\PDQLX]1)=]DZLDGRPLHQLDRSRZVWDQLXRERZLą]NX
XEH]SLHF]HQLD]GURZRWQHJR2GG]LDá=86Z\SáDFDMąF\UHQWĊ]JáRVL&LĊGRXEH]SLHF]HQLD]GURZRWQHJRRUD]
SRELHU]HRGZ\SáDFDQHM&LUHQW\NZRWĊVNáDGNLQDXEH]SLHF]HQLH]GURZRWQHLRGSURZDG]LGR1)=1D7ZyM
ZQLRVHN]JáRVLP\WDNĪHF]áRQNyZ7ZRMHMURG]LQ\GRXEH]SLHF]HQLD]GURZRWQHJR

=JáRV]HQLHGRXEH]SLHF]HQLD]GURZRWQHJRUHQFLVW\]DPLHV]NDáHJR]DJUDQLFą
ZSDĔVWZLH]NWyU\P3ROVND]DZDUáDXPRZĊGZXVWURQQąR]DEH]SLHF]HQLX
VSRáHF]Q\P
17. -HĞOLPLHV]NDV]]DJUDQLFąZSDĔVWZLHLQQ\PQLĪSDĔVWZRF]áRQNRZVNLH8(()7$LSRELHUDV]UHQWĊ]=86
WR]7ZRMHMUHQW\QLHSRWUąFDP\VNáDGNLQDXEH]SLHF]HQLH]GURZRWQHDWRR]QDF]DĪHQLHMHVWHĞREMĊW\
XEH]SLHF]HQLHP]GURZRWQ\PZ3ROVFH
:LĊFHMLQIRUPDFMLZVSUDZLHSUDZDGROHF]HQLDZ3ROVFHX]\VNDV]ZSODFyZFH1)=OXESRGQXPHUDPL
WHOHIRQyZ,QIROLQLL&HQWUDOL1)=RUD]

,GHQW\¿NDWRUSRGDWNRZ\
18. 7ZRLPLGHQW\¿NDWRUHPSRGDWNRZ\PMHVW
— 1,3±MHĞOLSURZDG]LV]G]LDáDOQRĞüJRVSRGDUF]ąOXESáDFLV]SRGDWHNRGWRZDUyZLXVáXJ
— QXPHU3(6(/±ZNDĪG\PLQQ\PSU]\SDGNX

*G]LH]QDMG]LHV]ZLĊFHMLQIRUPDFMLRUHQFLH]W\WXáXQLH]GROQRĞFLGRSUDF\
19.,QIRUPDFMHQDWHPDW
— ZDUXQNyZSU]\]QDZDQLDUHQW\]W\WXáXQLH]GROQRĞFLGRSUDF\RUD]REOLF]DQLDMHMZ\VRNRĞFL
— ]DVDGXZ]JOĊGQLDQLDRNUHVyZXEH]SLHF]HQLD]DJUDQLFąSU]\XVWDODQLXSROVNLHMUHQW\]W\WXáXQLH]GROQRĞFL
GRSUDF\
X]\VNDV]ZNDĪGHMSDOFyZFH=86OXEQDQDV]HMVWURQLHLQWHUQHWRZHMZZZ]XVSO1DVWURQLHZZZ]XVSO
]QDMG]LHV]WHĪOLVWĊQDV]\FKSODFyZHNZUD]]DGUHVDPLLJRG]LQDPLSU]\MĊü



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

6NáDG3ROLJUDILD=86:ZD]DPQU
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