EROP
OĝWIADCZENIE O OSIĄGANIU PRZYCHODU
Instrukcja wypeániania
Wypeánij ten formularz oĞwiadczenia, jeĞli jako osoba uprawniona do:
– wczeĞniejszej emerytury,
– emerytury pomostowej,
– nauczycielskiego Ğwiadczenia kompensacyjnego,
– renty z tytuáu niezdolnoĞci do pracy,
– renty rodzinnej,
podjąáeĞ pracĊ zarobkową, która podlega obowiązkowi ubezpieczeĔ spoáecznych, pracĊ w sáuĪbach mundurowych
(np. w Policji) albo pracĊ lub dziaáalnoĞü za granicą i w związku z tym powinieneĞ záoĪyü oĞwiadczenie o osiąganiu
przychodu. Za pomocą tego formularza poinformuj nas równieĪ o zamiarze osiągania przychodu w innej wysokoĞci
niĪ ta, którą podaáeĞ nam poprzednio.
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)
4. W formularzu podaj adres do korespondencji w tej sprawie
Twoje dane
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
Numer telefonu
Podaj numer telefonu – to uáatwi nam kontakt w Twojej sprawie

Ulica
Numer domu

Numer lokalu

Kod pocztowy

MiejscowoĞü

Nazwa paĔstwa
Podaj, jeĞli Twój adres jest inny niĪ polski

OĞwiadczenia
1. OĞwiadczam, Īe osiągam przychód z tytuáu:
pracy wykonywanej w ramach stosunku pracy
pracy nakáadczej
pracy wykonywanej za granicą
peánienia sáuĪby w tzw. sáuĪbach mundurowych (np. Wojsko Polskie, Policja, PaĔstwowa StraĪ PoĪarna)
pracy wykonywanej na podstawie umowy zlecenia i umowy agencyjnej/ wspóápracy przy wykonywaniu tych umów
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pracy wykonywanej w ramach umowy o Ğwiadczenie usáug (innej niĪ umowa zlecenie lub agencyjna), do której zgodnie
z Kodeksem cywilnym stosuje siĊ przepisy dotyczące zlecenia oraz wspóápracy przy wykonywaniu tej umowy
pracy wykonywanej na podstawie:
– umowy zlecenia
– umowy agencyjnej
– innej umowy o Ğwiadczenie usáug, do której zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego stosuje siĊ przepisy o zleceniu
– umowy o dzieáo
zawartej z pracodawcą, z którym pozostajĊ w stosunku pracy/ w ramach której wykonujĊ pracĊ na rzecz pracodawcy,
z którym pozostajĊ w stosunku pracy
pozarolniczej dziaáalnoĞci/ wspóápracy przy prowadzeniu tej dziaáalnoĞci
pracy wykonywanej w rolniczej spóádzielni produkcyjnej, spóádzielni kóáek rolniczych
wykonywania odpáatnie pracy, na podstawie skierowania do pracy, w czasie odbywania kary pozbawienia wolnoĞci lub
tymczasowego aresztowania
pobierania stypendium sportowego
pobierania uposaĪenia przysáugującego posáom i senatorom oraz posáom do Parlamentu Europejskiego
pobierania wynagrodzenia z tytuáu peánienia funkcji czáonka rady nadzorczej
innej pracy zarobkowej, podlegającej obowiązkowi ubezpieczeĔ spoáecznych
2. OĞwiadczam, Īe zamierzam osiągaü przychody w wysokoĞci:
nie powodującej zawieszenia ani
zmniejszenia ĞwiadczeĔ

powodującej zmniejszenie
ĞwiadczeĔ

powodującej zawieszenie
ĞwiadczeĔ

Uwaga! poniĪsze oĞwiadczenie (pkt 3) dotyczy CiĊ, jeĞli pobierasz rentĊ z tytuáu niezdolnoĞci do pracy spowodowanej
wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową, w zbiegu z prawem do:
– emerytury, w tym do emerytury przyznanej przez inny niĪ jednostka ZUS organ rentowy
– renty z tytuáu przekazania gospodarstwa rolnego na wáasnoĞü PaĔstwa
– uposaĪenia w stanie spoczynku przyznanego ze wzglĊdu na wiek
3. W związku ze záoĪonym oĞwiadczeniem o osiąganiu przychodu i brakiem prawa do pobierania ĞwiadczeĔ w zbiegu oraz
obowiązkiem dokonania wyboru jednego Ğwiadczenia – oĞwiadczam, Īe zamierzam pobieraü poniĪej wskazane Ğwiadczenie:
renta z tytuáu niezdolnoĞci do pracy
spowodowanej wypadkiem przy pracy

renta z tytuáu niezdolnoĞci do pracy spowodowanej
chorobą zawodową

emerytura przyznana przez jednostkĊ ZUS

emerytura przyznana przez inny niĪ jednostka ZUS
organ rentowy

renta z tytuáu przekazania gospodarstwa rolnego
na wáasnoĞü PaĔstwa

uposaĪenie w stanie spoczynku przyznane ze wzglĊdu
na wiek

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 2798/18
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INFORMACJA
GRRĞZLDGF]HQLDRRVLąJDQLXSU]\FKRGX
&R]DáDWZLV]W\PIRUPXODU]HP
1. -HĪHOL]RĞZLDGF]HQLDEĊG]LHZ\QLNDáRĪH7ZRLP]DPLDUHPMHVWRVLąJDQLHSU]\FKRGX
— QLHSRZRGXMąFHJR]DZLHV]HQLDDQL]PQLHMV]HQLDĞZLDGF]HĔ±7ZRMHĞZLDGF]HQLHEĊG]LHP\Z\SáDFDüZSHáQHM
SU]\VáXJXMąFHMZ\VRNRĞFL
— SRZRGXMąFHJR]PQLHMV]HQLHĞZLDGF]HĔ±Z\GDP\GHF\]MĊR]PQLHMV]HQLXZ\VRNRĞFL7ZRMHJRĞZLDGF]HQLD
— SRZRGXMąFHJR]DZLHV]HQLHĞZLDGF]HĔ±Z\GDP\GHF\]MĊR]DZLHV]HQLXZ\SáDW\7ZRMHJRĞZLDGF]HQLD
:DĪQH2ERZLą]HNSRZLDGDPLDQLD=86RSRGMĊFLXSUDF\]DURENRZHMLVNáDGDQLDRĞZLDGF]HQLDRRVLąJDQLX
SU]\FKRGX±QLHGRW\F]\&LĊMHĞOLPDV]SUDZRGRHPHU\WXU\RUD]RVLąJQąáHĞSRZV]HFKQ\ZLHNHPHU\WDOQ\
2ERZLą]HNWHQQLHGRW\F]\&LĊUyZQLHĪMHĪHOLPDV]SUDZRGR
— UHQW\LQZDOLG\ZRMHQQHJR]W\WXáXSRE\WXZRER]LHDOERZPLHMVFDFKRGRVREQLHQLDOXEUHQW\URG]LQQHMSRW\FK
LQZDOLGDFK
— UHQW\LQZDOLG\ZRMVNRZHJRZ]ZLą]NX]RGE\ZDQLHPF]\QQHMVáXĪE\ZRMVNRZHMOXEUHQW\URG]LQQHMSRĪRáQLHU]X
NWyUHJRĞPLHUüPD]ZLą]HN]WąVáXĪEą

=DZLHV]HQLHSUDZDGRĞZLDGF]HQLDOXEREQLĪHQLHMHJRZ\VRNRĞFL
2. =DZLHVLP\ Z\SáDWĊ 7ZRMHJR ĞZLDGF]HQLD MHĞOL RVLąJDV] ]DURENL NWyUH Vą Z\ĪV]H QLĪ  SU]HFLĊWQHJR
PLHVLĊF]QHJR Z\QDJURG]HQLD ]D NZDUWDá NDOHQGDU]RZ\ RVWDWQLR RJáRV]RQHJR SU]H] 3UH]HVD *áyZQHJR
8U]ĊGX6WDW\VW\F]QHJR2EQLĪ\P\Z\VRNRĞü7ZRMHJRĞZLDGF]HQLDMHĞOLRVLąJDV]]DURENLNWyUHVąZ\ĪV]H
QLĪWHJRZ\QDJURG]HQLD2VLąJDQLH]DURENyZQLHSU]HNUDF]DMąF\FKSU]HFLĊWQHJRZ\QDJURG]HQLDQLH
SRZRGXMH]PQLHMV]HQLDĞZLDGF]HQLD
%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\
'ODĞZLDGF]HQLRELRUF\SURZDG]ąFHJRSR]DUROQLF]ąG]LDáDOQRĞü]DSU]\FKyGX]QDP\NZRWĊNWyUDVWDQRZLSRGVWDZĊ
Z\PLDUXVNáDGHNQDXEH]SLHF]HQLDVSRáHF]QH
:DĪQH%LHU]HP\WHĪSRGXZDJĊ7ZRMH]DURENLMHĪHOLSUDFXMHV]OXESURZDG]LV]G]LDáDOQRĞü]DJUDQLFą
3RGDQHZ\ĪHM]DVDG\]DZLHV]DQLDL]PQLHMV]DQLDĞZLDGF]HĔGRW\F]ą&LĊUyZQLHĪZyZF]DVJG\
— ]RVWDáHĞZ\áąF]RQ\]RERZLą]NXXEH]SLHF]HQLDVSRáHF]QHJR]SRZRGXXVWDOHQLDSUDZDGRĞZLDGF]HQLD
HPHU\WDOQRUHQWRZHJROXE
— Z\NRQXMHV]G]LDáDOQRĞüQLHSRGOHJDMąFąRERZLą]NRZHPXXEH]SLHF]HQLXVSRáHF]QHPX]XZDJLQDWRĪH
SRGOHJDV]WHPXRERZLą]NRZL]LQQHJRW\WXáX
3. -HĞOLMHVWHĞXSUDZQLRQ\GRUHQW\]W\WXáXQLH]GROQRĞFLGRSUDF\VSRZRGRZDQHMZ\SDGNLHPSU]\SUDF\OXEFKRUREą
]DZRGRZąZ]ELHJX]HPHU\WXUąWRQLH]DOHĪQLHRGZ\VRNRĞFL7ZRLFK]DURENyZZVWU]\PDP\Z\SáDWĊMHGQHJR
]W\FKĞZLDGF]HĔ:\SáDFLP\MHGQRZ\EUDQHSU]H]&LHELHĞZLDGF]HQLHNWyUHUR]OLF]\P\QDRJyOQ\FK]DVDGDFK
SRGDQ\FKZSNW
4. =DZLHVLP\&LSUDZRGRQDXF]\FLHOVNLHJRĞZLDGF]HQLDNRPSHQVDF\MQHJREH]Z]JOĊGXQDZ\VRNRĞü7ZRLFK]DURENyZ
MHĪHOLSRGHMPLHV]SUDFĊ QLHW\ONRZFKDUDNWHU]HQDXF]\FLHODZ\FKRZDZF\OXELQQHJRSUDFRZQLNDSHGDJRJLF]QHJR 
ZSODFyZNDFKRĞZLDWRZ\FKRNUHĞORQ\FKZDUWXVWDZ\]GQLDVW\F]QLDU±.DUWD1DXF]\FLHOD
5. =DZLHVLP\&LSUDZRGRHPHU\WXU\SRPRVWRZHMEH]Z]JOĊGXQDZ\VRNRĞü7ZRLFK]DURENyZMHĪHOLSRGHMPLHV]
SUDFĊZV]F]HJyOQ\FKZDUXQNDFKOXERV]F]HJyOQ\PFKDUDNWHU]HRNWyUHMMHVWPRZDZDUWXVWLXVWDZ\
]GQLDJUXGQLDURHPHU\WXUDFKSRPRVWRZ\FK
6. =DZLHVLP\&LZ\SáDWĊHPHU\WXU\EH]Z]JOĊGXQD7ZyMZLHNLZ\VRNRĞü]DURENyZMHĞOLNRQW\QXXMHV]]DWUXGQLHQLH
EH]XSU]HGQLHJRUR]ZLą]DQLDVWRVXQNXSUDF\]SUDFRGDZFąQDU]HF]NWyUHJRZ\NRQ\ZDáHĞMHEH]SRĞUHGQLRSU]HG
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GQLHPQDE\FLDSUDZDGRHPHU\WXU\XVWDORQ\PZGHF\]MLMHGQRVWNL=86'RW\F]\WRUyZQLHĪRVyESR]RVWDMąF\FK
ZVWRVXQNXSUDF\]DJUDQLFąGRNWyU\FKVWRVXMHVLĊSROVNLHSU]HSLV\SUDZDOXERGSRZLHGQLHSU]HSLV\SUDZD
SDĔVWZ F]áRQNRZVNLFK 8QLL (XURSHMVNLHM RUD] (XURSHMVNLHJR 3RUR]XPLHQLD R :ROQ\P +DQGOX OXE LQQ\FK
SDĔVWZ ] NWyU\PL 3ROVND ]DZDUáD XPRZ\ GZXVWURQQH R ]DEH]SLHF]HQLX VSRáHF]Q\P RSUyF] $XVWUDOLL ±
XPRZD SR VWURQLH DXVWUDOLMVNLHM REHMPXMH Z\áąF]QLH HPHU\WXU\ ] W\WXáX ]DPLHV]NDQLD Z W\P SDĔVWZLH 
7. -HĞOLMHVWHĞXSUDZQLRQ\GRUHQW\]W\WXáXQLH]GROQRĞFLGRSUDF\VSRZRGRZDQHMZ\SDGNLHPSU]\SUDF\OXE
FKRUREą]DZRGRZąZ]ELHJX]SU]\]QDQąSU]H]LQQ\QLĪMHGQRVWND=86±RUJDQUHQWRZ\HPHU\WXUąOXEUHQWą
]W\WXáXSU]HND]DQLDJRVSRGDUVWZDUROQHJRQDZáDVQRĞü3DĔVWZDZyZF]DVQLH]DOHĪQLHRGZ\VRNRĞFL7ZRLFK
]DURENyZ±ZVWU]\PDQD]RVWDQLHZ\SáDWDMHGQHJR]W\FKĞZLDGF]HĔ:WDNLPSU]\SDGNXZ\SáDFDQHMHVWMHGQR
ĞZLDGF]HQLH±Z\EUDQHSU]H]&LHELH'RW\F]\WRUyZQLHĪRVyENWyUHSRELHUDMąUHQWĊ]W\WXáXQLH]GROQRĞFLGR
SUDF\VSRZRGRZDQHMZ\SDGNLHPSU]\SUDF\OXEFKRUREą]DZRGRZąZ]ELHJX]SUDZHPGRXSRVDĪHQLDZVWDQLH
VSRF]\QNXSU]\]QDQHJR]HZ]JOĊGXQDZLHN
8. -HĪHOLSRELHUDV]ĞZLDGF]HQLDZ]ELHJXRNWyU\FKPRZDZSNWWRMHVWHĞ]RERZLą]DQ\GRSRZLDGRPLHQLDUyZQLHĪ
LQQ\QLĪMHGQRVWND=86±RUJDQUHQWRZ\RSRGMĊFLXRUD]R]DSU]HVWDQLXSUDF\G]LDáDOQRĞFL]NWyUHMRVLąJDV]
]DURENLRUD]RZ\ERU]HĞZLDGF]HQLDNWyUH]DPLHU]DV]SRELHUDü-HĪHOLZ\ELHU]HV]ĞZLDGF]HQLHSU]\]QDQH
SU]H]LQQ\QLĪMHGQRVWND=86RUJDQUHQWRZ\±RUJDQWHQZ\EUDQHĞZLDGF]HQLHEĊG]LHZ\SáDFDá&LQD]DVDGDFK
Z\QLNDMąF\FK]SU]HSLVyZQDSRGVWDZLHNWyU\FKXVWDORQRSUDZRGRWHJRĞZLDGF]HQLD:SU]\SDGNXZ\ERUX
UHQW\]W\WXáXQLH]GROQRĞFLGRSUDF\VSRZRGRZDQHMZ\SDGNLHPSU]\SUDF\OXEFKRUREą]DZRGRZą±UHQWĊWĊQD
SRGVWDZLH]DĞZLDGF]HQLDRZ\VRNRĞFL7ZRLFK]DURENyZUR]OLF]\P\QDRJyOQ\FK]DVDGDFKSRGDQ\FKZSNW

2VWDWHF]QHUR]OLF]HQLHĞZLDGF]HQLD
9. 2VWDWHF]QHJRUR]OLF]HQLD7ZRMHJRĞZLDGF]HQLDGRNRQDP\SRXSá\ZLHURNXNDOHQGDU]RZHJR
10. 'ODXVWDOHQLDF]\RVLąJDQHZPLQLRQ\PURNXNDOHQGDU]RZ\P]DURENLZSá\QąQDREQLĪHQLHZ\VRNRĞFL7ZRMHJR
ĞZLDGF]HQLD DOER QD ]DZLHV]HQLH MHJR Z\SáDW\ GR NRĔFD OXWHJR NDĪGHJR URNX SU]HGáyĪ ]DĞZLDGF]HQLH
RZV]\VWNLFK7ZRLFK]DURENDFKRVLąJQLĊW\FKZXELHJá\PURNXNDOHQGDU]RZ\P$E\XPRĪOLZLüQDPUR]OLF]HQLH
ZQDMNRU]\VWQLHMV]\VSRVyE7ZRMHJRĞZLDGF]HQLDSU]HGáyĪ]DĞZLDGF]HQLHRNZRFLH]DURENyZRVLąJQLĊW\FK
ZSRV]F]HJyOQ\FKPLHVLąFDFK

*G]LH]QDMG]LHV]ZLĊFHMLQIRUPDFMLRUR]OLF]DQLXĞZLDGF]HĔZ]ZLą]NX]RVLąJDQLHP
]DURENyZ
11. %DUG]LHMV]F]HJyáRZHLQIRUPDFMHQDWHPDW
— ]DVDGUR]OLF]DQLDĞZLDGF]HĔ
— NZRWUyZQ\FKLSU]HFLĊWQHJRPLHVLĊF]QHJRZ\QDJURG]HQLD]DNZDUWDáNDOHQGDU]RZ\RVWDWQLR
RJáRV]RQHJRSU]H]SUH]HVD*áyZQHJR8U]ĊGX6WDW\VW\F]QHJR
X]\VNDV] Z NDĪGHM SODFyZFH =86 OXE QD QDV]HM VWURQLH LQWHUQHWRZHM ZZZ]XVSO 1D VWURQLH ZZZ]XVSO
]QDMG]LHV]WHĪOLVWĊQDV]\FKSODFyZHNZUD]]DGUHVDPLLJRG]LQDPLSU]\MĊü

3RGVWDZDSUDZQD

q DUW±XVWDZ\]GQLDJUXGQLDURHPHU\WXUDFKLUHQWDFK])XQGXV]X8EH]SLHF]HĔ6SRáHF]Q\FK

']8]USR]]SyĨQ]P 

q DUWLXVWDZ\]GQLDSDĨG]LHUQLNDURXEH]SLHF]HQLXVSRáHF]Q\P]W\WXáXZ\SDGNyZSU]\SUDF\
q
q
q
q

LFKRUyE]DZRGRZ\FK ']8]USR]]SyĨQ]P 
DUWXVWDZ\]GQLDJUXGQLDURHPHU\WXUDFKSRPRVWRZ\FK ']8]USR] 
DUWXVWDZ\]GQLDPDMDURQDXF]\FLHOVNLFKĞZLDGF]HQLDFKNRPSHQVDF\MQ\FK ']8]USR] 
XVWDZD]GQLDSDĨG]LHUQLNDURV\VWHPLHXEH]SLHF]HĔVSRáHF]Q\FK ']8]USR]]SyĨQ]P 
UR]SRU]ąG]HQLH0LQLVWUD3UDF\L3ROLW\NL6RFMDOQHM]GQLDOLSFDUZVSUDZLHV]F]HJyáRZ\FK]DVDG]DZLH
V]DQLDOXE]PQLHMV]DQLDHPHU\WXU\LUHQW\ ']8QUSR]]SyĨQ]P 
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