
RENTY RODZINNE 
 

Renta rodzinna przysługująca członkom rodziny żołnierza zawodowego. 

 

Podstawa prawna: 

 

1) ustawa z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych 

oraz ich rodzin (Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 66 z późn. zm.), 

2) ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 

Społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227 z późn. zm.). 

 

Renta rodzinna przysługuje uprawnionym członkom rodziny żołnierza zawodowego: 

1) zmarłego w czasie pełnienia służby, 

2) zmarłego w ciągu 3 lat po zwolnieniu ze służby, jeżeli śmierć nastąpiła wskutek 

urazów doznanych w czasie pełnienia służby lub chorób powstałych w tym czasie, 

albo jeżeli śmierć nastąpiła wskutek wypadku pozostającego w związku z pełnieniem 

czynnej służby wojskowej albo choroby powstałej w związku ze szczególnymi 

właściwościami lub warunkami służby wojskowej. 

 

Do renty rodzinnej uprawnieni są następujący członkowie rodziny żołnierza zawodowego: 

1) dzieci własne, dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobione; 

2) przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletniości wnuki, 

rodzeństwo i inne dzieci, w tym również w ramach rodziny zastępczej; 

 

3) małżonek (wdowa i wdowiec); 

4) rodzice (również ojczym i macocha oraz osoby przysposabiające). 

 

Ad. 1) Dzieci własne, dzieci drugiego małżonka i dzieci przysposobione mają prawo do renty                

rodzinnej: 

a) do ukończenia 16 lat, 

b) do ukończenia nauki w szkole, jeżeli przekroczyły 16 lat życia, nie dłużej jednak    

niż do osiągnięcia 25 lat życia, 

c) bez względu na wiek, jeżeli stały się całkowicie niezdolne do pracy oraz do 

samodzielnej egzystencji lub całkowicie niezdolne do pracy w okresie, o którym 

mowa w pkt. 1 lub 2. 

Jeżeli dziecko osiągnęło 25 lat życia, będąc na ostatnim roku studiów w szkole wyższej, 

prawo do renty rodzinnej przedłuża się do zakończenia tego roku studiów. 

 

Ad. 2) Przyjęte na wychowanie i utrzymanie wnuki, rodzeństwo i inne dzieci, o których 

mowa wyżej, mają prawo do renty rodzinnej, jeżeli spełniają powyższe warunki, a ponadto: 

a) zostały przyjęte na wychowanie i utrzymanie co najmniej na rok przed śmierci 

ubezpieczonego (emeryta lub rencisty), chyba że śmierć była następstwem wypadku,  

b) nie mają prawa do renty po zmarłych rodzicach, a gdy rodzice żyją, jeżeli: 

 nie mogą zapewnić im utrzymania, 

 ubezpieczony lub jego małżonek był ich opiekunem ustanowionym przez sąd. 

 

Ad. 3) Wdowa
1
 ma prawo do renty rodzinnej, jeżeli: 

a) w chwili śmierci męża osiągnęła wiek 50 lat lub była niezdolna do pracy, 

                                                 
1
  Prawo do renty rodzinnej na analogicznych zasadach przysługuje wdowcom. 



b) wychowuje co najmniej jedno z dzieci, wnuków lub rodzeństwa uprawnione do renty 

rodzinnej po zmarłym mężu, które nie osiągnęło 16 lat, a jeżeli kształci się  

w szkole - 18 lat życia, lub jeżeli sprawuje pieczę nad dzieckiem całkowicie 

niezdolnym do pracy oraz do samodzielnej egzystencji lub całkowicie niezdolnym do 

pracy, uprawnionym do renty rodzinnej. 

 

Prawo do renty rodzinnej nabywa również wdowa, która osiągnęła wiek 50 lat lub stała 

się niezdolna do pracy po śmierci męża, nie później jednak niż w ciągu 5 lat od jego śmierci 

lub od zaprzestania wychowywania osób wymienionych w pkt. 3b. 

Małżonka rozwiedziona lub wdowa, która do dnia śmierci męża nie pozostawała z nim we 

wspólności małżeńskiej, ma prawo do renty rodzinnej, jeżeli oprócz spełnienia warunków 

określonych w pkt. 3a lub 3b miała w dniu śmierci męża prawo do alimentów z jego strony 

ustalone wyrokiem lub ugodą sądową. 

Wdowa niespełniająca warunków do renty rodzinnej określonych w pkt. 3a lub 3b 

 i niemająca niezbędnych źródeł utrzymania ma prawo do okresowej renty rodzinnej: 

1) przez okres jednego roku od chwili śmierci męża; 

2) w okresie uczestniczenia w zorganizowanym szkoleniu mającym na celu uzyskanie 

kwalifikacji do wykonywania pracy zarobkowej, nie dłużej jednak niż przez 2 lata  od 

chwili śmierci męża. 

 

 

 

 

W razie śmierci żołnierza w czasie wykonywania zadań służbowych poza granicami 

państwa lub w razie śmierci żołnierza po zwolnieniu ze służby, jeżeli śmierć nastąpiła 

wskutek wypadku albo choroby powstałej w czasie wykonywania zadań służbowych 

poza granicami państwa, związanych z udziałem w: 

1) konflikcie zbrojnym lub dla wzmocnienia sił państwa albo państw sojuszniczych, 

2) misji pokojowej, 

3) akcji zapobieżenia aktom terroryzmu lub ich skutkom, renta rodzinna 

przysługuje małżonkowi bez względu na wiek i stan zdrowia. 

 

Ad. 4) Rodzice mają prawo do renty rodzinnej, jeżeli: 

a) zmarły żołnierz bezpośrednio przed śmiercią przyczyniał się do ich utrzymania; 

b) spełniają odpowiednio warunki określone w ustawie dla wdowy i wdowca, tj.: 

 w chwili śmierci żołnierza osiągnęli wiek 50 lat lub byli niezdolni do pracy, 

 wychowują co najmniej jedno z dzieci, wnuków lub rodzeństwa uprawnione do 

renty rodzinnej po zmarłym żołnierzu, które nie osiągnęło 16 lat, a jeżeli kształci 

się w szkole – 18 lat życia, lub jeżeli sprawuje pieczę nad dzieckiem całkowicie 

niezdolnym do pracy oraz do samodzielnej egzystencji lub całkowicie 

niezdolnym do pracy, uprawnionym do renty rodzinnej. 

 

Wszystkim uprawnionym członkom rodziny przysługuje jedna łączna renta rodzinna, 

która podlega podziałowi na równe części między uprawnionych. 

Renta rodzinna wynosi: 

1) dla jednej osoby uprawnionej - 85% świadczenia, które przysługiwałoby zmarłemu; 

2) dla dwóch osób uprawnionych - 90% świadczenia, które przysługiwałoby zmarłemu; 

3) dla trzech lub więcej osób uprawnionych - 95% świadczenia, które przysługiwałoby 

zmarłemu. 

 



Podstawa wymiaru renty rodzinnej: 

1) w razie śmierci żołnierza rentę rodzinną wymierza się od renty inwalidzkiej I grupy, 

jaka przysługiwałaby temu żołnierzowi w dniu śmierci, bez uwzględnienia dodatku 

pielęgnacyjnego; 

2) w razie śmierci żołnierza w czasie wykonywania zadań służbowych w PKW lub 

 w razie śmierci żołnierza po zwolnieniu ze służby, jeżeli śmierć nastąpiła 

wskutek wypadku albo choroby powstałej w czasie wykonywania zadań 

służbowych poza granicami państwa, związanych z realizacją celów, o których 

mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub 

pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa (Dz. U. Nr 

162, poz. 1117 z późn. zm.) 

- renta rodzinna przysługuje w wysokości uposażenia. 

 

Do rent przysługuje dodatek pielęgnacyjny i dodatek dla sierot zupełnych na zasadach 

i w wysokości określonych w ustawie o emeryturach i rentach z FUS. 

Osobom uprawnionym do zaopatrzenia emerytalnego przysługuje prawo do świadczeń 

socjalnych z funduszu socjalnego, tworzonego corocznie w wojskowych biurach 

emerytalnych. Przyznawanie świadczeń z tego funduszu uzależnione jest od sytuacji 

rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej. 

Renty rodzinne wypłacają wojskowe organy emerytalne. Postępowanie w sprawie 

przyznania renty wszczyna się na podstawie wniosku zainteresowanej osoby, skierowanego 

do właściwego terytorialnie wojskowego biura emerytalnego 

 


