
RENTY RODZINNE 
 

Renta rodzinna przysługująca członkom rodziny żołnierza niezawodowego 

 

Podstawa prawna:  ustawa z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych 

i wojskowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2010 r. Nr 101, poz. 648 z późn. zm.). 

 

Prawo do renty rodzinnej przysługuje członkom rodziny: 

1) żołnierza niezawodowego, który zmarł: 

a) w czasie odbywania czynnej służby wojskowej , 

b) w ciągu 3 lat od zwolnienia ze służby wojskowej, jeżeli śmierć nastąpiła wskutek 

chorób lub urazów doznanych w czasie odbywania służby wojskowej, 

      2) inwalidy wojskowego uprawnionego w chwili śmierci do renty inwalidzkiej. 

 

Członkami rodziny uprawnionymi do renty rodzinnej są: małżonek, dzieci, wnuki, 

rodzeństwo i rodzice, jeżeli spełniają warunki do uzyskania renty rodzinnej, określone  

w przepisach o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. W razie śmierci 

lub zaginięcia żołnierza 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 

albo jeżeli śmierć żołnierza nastąpiła w ciągu 3 lat po zwolnieniu ze służby wojskowej 

wskutek chorób powstałych lub urazów doznanych w czasie wykonywania ww. zadań 

służbowych poza granicami państwa, renta rodzinna przysługuje małżonkowi bez względu na 

wiek i stan zdrowia. 

 

Uprawnionym członkom rodziny przysługuje renta rodzinna, która wynosi miesięcznie: 

 

Liczba członków rodziny 

uprawnionych do renty 

% podstawy wymiaru w razie 

śmierci w związku ze służbą 

wojskową 

% podstawy wymiaru w razie 

śmierci bez związku ze służbą 

wojskową 

jedna osoba 70 % 60 % 

dwie osoby 75 % 65 % 

trzy i więcej osób 85 % 75 % 

 

Podstawę wymiaru renty rodzinnej stanowi kwota 1.775,89 zł, która od 1 marca 2008 r. 

jest waloryzowana o przyjęty w państwie wskaźnik wzrostu świadczeń emerytalno-

rentowych. Organem rentowym ustalającym prawo do renty rodzinnej oraz przyznającym 

świadczenie jest właściwy ze względu na miejsce zamieszkania żołnierza oddział Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych, do którego należy złożyć wniosek o przyznanie świadczenia. 

 


