INFORMACJA DO WNIOSKU O RENTĘ RODZINNĄ
Informacje ogólne
1. Wniosek stanowi podstawę do wszczęcia postępowania w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS),
rozpatrzenia uprawnień i wydania decyzji w sprawie renty rodzinnej.
2. Wniosek możesz złożyć w Oddziale Regionalnym lub Placówce Terenowej KRUS.
3. Wniosek o rentę rodzinną może złożyć też Twój pełnomocnik, który przedłoży pełnomocnictwo udzielone przez Ciebie
na piśmie lub ustnie do protokołu.
4. Do czasu zakończenia postępowania w sprawie możesz wycofać wniosek. Wycofanie wniosku jest skuteczne, jeżeli
złożysz je na piśmie lub zgłosisz ustnie do protokołu nie później niż do dnia uprawomocnienia się decyzji
(tj. w terminie jednego miesiąca od dnia doręczenia decyzji). W razie wycofania wniosku, KRUS umorzy postępowanie
w sprawie renty rodzinnej.
5. Informacje o warunkach wymaganych do przyznania renty rodzinnej i zasadach ustalania wysokości tego świadczenia
uzyskasz w Oddziale Regionalnym lub Placówce Terenowej KRUS oraz znajdziesz na naszej stronie internetowej
www.krus.gov.pl.
Zasady zawieszenia prawa do renty rodzinnej/zmniejszenia jej wysokości
6. Prawo do części uzupełniającej renty ulega zawieszeniu albo część ta ulega zmniejszeniu w razie osiągania
przychodu w kwocie przekraczającej 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (w tym także za granicą),
z tytułu zatrudnienia, służby lub innej pracy zarobkowej albo prowadzenia działalności oraz pobierania zasiłków
(chorobowego, wyrównawczego, macierzyńskiego, opiekuńczego), świadczenia rehabilitacyjnego i wyrównawczego,
dodatku wyrównawczego, a także wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wypłacanego na podstawie
przepisów art. 92 Kodeksu pracy (lub innych przepisów w tym zakresie).
Za przychód osób prowadzących pozarolniczą działalność uważa się podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie
społeczne.
7. W przypadku osiągania przychodu w kwocie przekraczającej 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, nie
wyższej niż 130% część uzupełniająca renty ulega zmniejszeniu o kwotę przekroczenia, nie większą niż kwota
maksymalnego zmniejszenia. Osiąganie przychodu w kwocie przekraczającej 130% przeciętnego miesięcznego
wynagrodzenia powoduje zawieszenie wypłaty części uzupełniającej renty.
Jeżeli do renty uprawnione są dwie lub więcej osób zmniejszeniu lub zawieszeniu wypłaty podlega część
uzupełniająca renty przysługująca osobie osiągającej przychód.
8. Pkt 6 i 7 nie ma zastosowania w przypadku osób, które ukończyły wiek emerytalny, o ile osoby te mają ustalone prawo
do emerytury.
9. Wypłata części uzupełniającej renty rodzinnej przysługującej osobie pełnoletniej, ulega zawieszeniu, jeżeli uprawniony
prowadzi działalność rolniczą.
Zasady wypłaty renty rodzinnej
10. Jeżeli do renty rodzinnej lub jej części uprawniona jest osoba małoletnia, z chwilą osiągnięcia pełnoletności
świadczenie wypłaca się nadal osobie pełnoletniej również uprawnionej do renty rodzinnej lub osobie, która
sprawowała opiekę nad osobą uprawnioną do renty rodzinnej przed osiągnięciem pełnoletności.
Osoba pełnoletnia uprawniona do renty rodzinnej, może złożyć wniosek o wypłacanie świadczenia do rąk własnych
lub na wskazany numer rachunku bankowego.
11. Wszystkim uprawnionym członkom rodziny przysługuje jedna łączna renta. Renta ta może zostać podzielona na
równe części między uprawnionych.
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Uwaga
Na Twój wniosek KRUS może wyłączyć Ciebie z grona osób uprawnionych do renty rodzinnej, w takim przypadku
KRUS ponownie obliczy wysokość renty rodzinnej z pominięciem Ciebie.
Jeżeli na swój wniosek zostałeś wyłączony z kręgu uprawnionych, możesz ponownie ubiegać się o rentę rodzinną.
Musisz jednak złożyć nowy wniosek, wówczas KRUS rozpatrzy czy nadal spełnisz warunki do uzyskania renty
rodzinnej.
Środki dowodowe
12. Do wniosku dołącz dokumenty niezbędne do ustalenia prawa do renty rodzinnej oraz jej wysokości,
a w szczególności:
˗

dokument stwierdzający datę urodzenia wnioskodawcy,

˗

dokument stwierdzający datę urodzenia i datę zgonu osoby, po której ma być przyznana renta rodzinna,

˗

dokument potwierdzający stopień pokrewieństwa (powinowactwa) ze zmarłym,

˗

odpis skrócony aktu małżeństwa, jeżeli o rentę ubiega się wdowa-wdowiec,

˗

zaświadczenie o stanie zdrowia dziecka albo wdowy-wdowca, wystawione przez lekarza prowadzącego leczenie,
jeżeli przyznanie renty uzależnione jest od ustalenia niezdolności do pracy,

˗

zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły, jeżeli dziecko ukończyło 16 lat (dokument ten powinien zawierać datę
programowego ukończenia nauki),

˗

dokument o ustaleniu prawa do alimentów na podstawie wyroku sądu lub ugody sądowej, jeżeli o rentę ubiega się
wdowa-wdowiec, który nie pozostawał ze zmarłym we wspólności małżeńskiej lub jeśli została orzeczona
separacja bądź małżonek rozwiedziony,

˗

oświadczenie o przyczynianiu się zmarłego bezpośrednio przed śmiercią do utrzymania, jeśli o rentę rodzinną
ubiega się rodzic.

13. Do wniosku o rentę rodzinną po ubezpieczonym, który nie miał ustalonego prawa do świadczenia dołącz
kwestionariusz dotyczący okresów podlegania ubezpieczeniu społecznemu zmarłego (druk KRUS SR-21A), w tym
okresów ubezpieczenia (zamieszkania) w państwach członkowskich UE/EFTA oraz państwach, z którymi Polskę łączą
dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym.
Jeśli nie podasz informacji o okresach ubezpieczenia (zamieszkania) w innych państwach członkowskich UE/EFTA, to
data wniosku nie będzie wiążąca dla instytucji tych państw.
Uwaga
Jeżeli we wniosku nie zamieścisz danych lub nie dostarczysz dokumentów, które są niezbędne do jego rozpatrzenia,
KRUS wezwie Ciebie do uzupełnienia wniosku i wyznaczy termin na uzupełnienie. Nie dołączenie wymaganych
dokumentów w wyznaczonym terminie spowoduje, że KRUS wyda decyzję o odmowie wszczęcia postępowania
w
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11 października 2011 r. w sprawie postępowania o świadczenia emerytalno-rentowe /Dz. U. z 2011 r., Nr 237,
poz. 1412/).
Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego
14. KRUS zgłosi Ciebie do ubezpieczenia zdrowotnego jako rencistę. Na Twój wniosek zgłosimy też członków rodziny,
których dane podaj na druku Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego.
15. Obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego powstaje od dnia, od którego Tobie przysługuje wypłata renty rodzinnej,
a wygasa z dniem zaprzestania wypłaty świadczenia. W przypadku wygaśnięcia obowiązku ubezpieczenia
zdrowotnego KRUS wyrejestrowuje z tego ubezpieczenia Ciebie i członków Twojej rodziny.
16. Prawo do świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego będziesz miał również, jeżeli wygaśnie obowiązek ubezpieczenia
zdrowotnego, a złożysz wniosek o przyznanie renty rodzinnej.
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