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WNIOSEK  O  EMERYTUR

Data sporz dzenia wniosku  
przez p atnika sk adek

 dd / mm / rrrr Piecz  i podpis osoby upowa nionej przez p atnika sk adek

Instrukcja wype niania

Wype nij ten wniosek, je eli starasz si  o emerytur  z ZUS. 

Ustalimy Twoje prawo do emerytury z ZUS i obliczymy jej wysoko . Ustalimy równie  kapita  pocz tkowy, je li nie 

z o y e  wniosku w tej sprawie, a kapita  ma wp yw na wysoko  Twojej emerytury.

Je eli starasz si  wy cznie o emerytur  zagraniczn  z pa stwa, z którym Polska zawar a umow  dwustronn  

o zabezpieczeniu spo ecznym – wype nij tylko formularz wniosku odpowiedni dla pa stwa, w którym by e  

ubezpieczony (np. WZO-PL-1 dla USA, AU-PL 3 dla Australii, PL-CAN 1 dla Kanady). 

Twój wniosek przeka emy do zagranicznej instytucji ubezpieczeniowej, która ustali Twoje prawo do emerytury.

Zanim wype nisz formularz, zapoznaj si  z do czon  do niego Informacj .

1. Wype nij WIELKIMI LITERAMI 

2. Pola wyboru zaznacz znakiem X 

3. Wype nij kolorem czarnym lub niebieskim (nie o ówkiem)   

Dane wnioskodawcy

PESEL

Rodzaj, seria i numer dokumentu 

 potwierdzaj cego to samo  
Je li nie masz numeru PESEL, podaj seri  i numer innego dokumentu

NIP

Podaj, je li Twoim identyÞ katorem podatkowym jest NIP 

Imi

Nazwisko

P e  

(K-kobieta/ M-m czyzna)
Data urodzenia

 dd / mm / rrrr

Nazwisko rodowe 

(zgodne z aktem urodzenia)

Poprzednio u ywane nazwiska

Imi  ojca

Imi  matki

Numer telefonu

Podaj numer telefonu – to u atwi nam kontakt w Twojej sprawie
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Adres zameldowania na pobyt sta y w Polsce/ adres ostatniego zameldowania na pobyt sta y w Polsce/  

adres miejsca pobytu w Polsce 

Ulica

Numer domu Numer lokalu

Kod pocztowy

Miejscowo

Gmina/ dzielnica

Aktualny adres zamieszkania 
Podaj, je li adres zamieszkania jest inny ni  adres zameldowania na pobyt sta y w Polsce.

Ulica

Numer domu Numer lokalu

Kod pocztowy

Miejscowo

Gmina/ dzielnica

Nazwa pa stwa

Podaj, je li Twój adres jest inny ni  polski

Adres do korespondencji

Ulica

Numer domu Numer lokalu

Kod pocztowy

Miejscowo

Gmina/ dzielnica

Nazwa pa stwa

Podaj, je li Twój adres jest inny ni  polski
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Zakres wniosku

1. Wnosz  o przyznanie emerytury

2. Do obliczenia emerytury prosz  przyj  – wybierz jeden z wariantów:

Nie wype niaj, je li urodzi e  si  po 31 grudnia 1948 r. i ubiegasz si  o przyznanie emerytury, której wysoko  b dzie obliczona 

wy cznie wed ug nowych zasad.

zarobki pozwalaj ce na ustalenie najkorzystniejszej kwoty wiadczenia (zaznacz ten wariant, je li nie wiesz, który 

z ni ej podanych sposobów obliczenia podstawy wymiaru emerytury wybra )

zarobki z 10 kolejnych lat kalendarzowych – wybranych z ostatnich 20 lat kalendarzowych poprzedzaj cych 

bezpo rednio rok, w którym z o y em wniosek,

od roku do roku

rrrr rrrr

zarobki z 10 kolejnych lat kalendarzowych – poprzedzaj cych bezpo rednio rok, w którym naby em prawo do zasi ku 

przedemerytalnego,

od roku do roku

rrrr rrrr

zarobki z dowolnych 20 lat kalendarzowych wybranych z ca ego mojego sta u pracy, przypadaj cych przed rokiem, 

w którym z o y em wniosek, tj. z lat:

podstaw  wymiaru wcze niej przyznanej renty z tytu u niezdolno ci do pracy

podstaw  wymiaru emerytury przyj tej do ustalenia wiadczenia przedemerytalnego

3. Prosz  o obliczenie wysoko ci emerytury wed ug nowych zasad:

TAK NIE

Je li spe niasz cznie nast puj ce warunki:  

–  urodzi e  si  przed 1 stycznia 1949 r., 

–  spe niasz warunki do uzyskania emerytury ustalanej i obliczanej wed ug dotychczasowych zasad,  

–  kontynuowa e  ubezpieczenia emerytalne i rentowe po uko czeniu powszechnego wieku emerytalnego,  

to na Twój wniosek emerytura mo e by  obliczona na nowych zasadach, je eli jest wy sza od obliczonej na dotychczasowych 

zasadach.

4. Prosz  o przekazanie rodków zgromadzonych na rachunku w otwartym funduszu emerytalnym (OFE), na dochody 

bud etu pa stwa:

TAK NIE

Dotyczy niektórych osób, które przyst pi y do OFE. Je li przyst pi e  do OFE i ubiegasz si  o przyznanie wcze niejszej 

emerytury, to powiniene  z o y  wniosek o przekazanie rodków zgromadzonych na rachunku w OFE na dochody bud etu 

pa stwa. 

Je li nie pobra e  emerytury przyznanej i obliczonej na dotychczasowych zasadach oraz w latach 2009–2014:

–  uko czy e  wiek uprawniaj cy do wcze niejszej emerytury ustalanej wed ug nowych zasad albo 

–  osi gn e  powszechny wiek emerytalny uprawniaj cy do nowej emerytury,  

wówczas, gdy z o ysz ten wniosek, Twoja emerytura zostanie obliczona nie tylko na podstawie nowych zasad, ale równie  

w cz ci wed ug dotychczasowych zasad i w cz ci wed ug nowych zasad.  



Zak ad Ubezpiecze  Spo ecznych w internecie – www.zus.pl Strona 4 z 6

EMP

O wiadczenia wnioskodawcy

1. Z o y em wniosek obecnie Pobieram Nie dotyczy

Wybierz rodzaj wiadczenia:

wynagrodzenie za czas 

niezdolno ci do pracy
zasi ek chorobowy

zasi ek z opieki 

spo ecznej

zasi ek opieku czy zasi ek dla bezrobotnych

wiadczenie rehabilitacyjne wiadczenie pieni ne z powiatowego urz du pracy

2. Z o y em wniosek o wiadczenie Mam przyznane wiadczenie Nie dotyczy

Wybierz rodzaj wiadczenia:

emerytura wiadczenie przedemerytalne renta rodzinna

emerytura pomostowa renta z tytu u niezdolno ci do pracy renta socjalna

emerytura cz ciowa nauczycielskie wiadczenie kompensacyjne uposa enie

renta inwalidzka

Wybierz instytucj :

jednostka organizacyjna 

wymiaru sprawiedliwo ci
ZUS Wojskowe Biuro Emerytalne

KRUS Biuro Emerytalne S u by Wi ziennej Zak ad Emerytalno-Rentowy MSWiA

Podaj miejscowo  siedziby instytucji oraz numer sprawy

3. Pobieram: Nie dotyczy

wiadczenie pieni ne przys uguj ce osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy 

przez III Rzesz  i ZSRR   

wiadczenie w wysoko ci dodatku kombatanckiego

wiadczenie pieni ne przys uguj ce o nierzom zast pczej s u by wojskowej przymusowo zatrudnionym w kopalniach 

w gla, kamienio omach, zak adach rud uranu lub batalionach budowlanych 

wiadczenie pieni ne przys uguj ce cywilnym niewidomym oÞ arom dzia a  wojennych

rycza t energetyczny dodatek kompensacyjny ekwiwalent w glowy

Podaj jednostk  ZUS, która wyp aca wiadczenie oraz numer sprawy



Zak ad Ubezpiecze  Spo ecznych w internecie – www.zus.pl Strona 5 z 6

EMP

4. Po przyznaniu emerytury: zamierzam nie zamierzam 

osi ga  przychody(ów)  (w Polsce lub za granic ) w wysoko ci:

nie powoduj cej zawieszenia 

lub zmniejszenia emerytury

powoduj cej 

zmniejszenie emerytury
powoduj cej zawieszenie emerytury

Nie wype niaj, je li osi gn e  powszechny wiek emerytalny.

5. Pozostaj  nadal w stosunku pracy (w Polsce lub za granic ): TAK NIE

Je li TAK, podaj wszystkich pracodawców, z którymi trwa stosunek pracy. Podaj, kiedy nast pi rozwi zanie stosunku pracy.

6. Mam okresy ubezpieczenia/ zamieszkania za granic  w pa stwach cz onkowskich Unii Europejskiej (UE)/ Europejskiego 

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) albo w pa stwach, z którymi Polska zawar a umowy dwustronne o zabezpieczeniu 

spo ecznym:

TAK NIE

UWAGA! Je li nie wska esz okresów ubezpieczenia/ zamieszkania w  pa stwach cz onkowskich UE/ EFTA, nie 

zostanie rozpocz te post powanie o emerytur  zagraniczn , a data z o enia tego wniosku w ZUS nie b dzie uznana 

jako data z o enia wniosku o wiadczenie zagraniczne.

Je li masz okresy ubezpieczenia lub zamieszkania w pa stwach UE/ EFTA, to wype nij dodatkowo formularz E207 PL. 

Je eli starasz si  równie  o emerytur  z zagranicznej instytucji ubezpieczeniowej za okresy ubezpieczenia lub zamieszkania:

 — w pa stwach UE/ EFTA – dodatkowo wype nij Za cznik do wniosku o emerytur  dla osób, które ubiegaj  si  o emerytur  

z zagranicznej instytucji pa stw UE/ EFTA – (za cznik EMZ);

 — w pa stwach, z którymi Polska zawar a umowy dwustronne o zabezpieczeniu spo ecznym – dodatkowo wype nij 

formularz wniosku odpowiedni dla pa stwa, w którym by e  ubezpieczony (np. WZO-PL-1 dla USA, AU-PL 3 dla Australii, 

PL-CAN 1 dla Kanady). 

7. Emerytur  prosz  przekazywa :

na podany we wniosku adres w Polsce:

Wybierz adres, na który ma by  przekazywana emerytura

zameldowania na pobyt sta y zamieszkania do korespondencji

w Polsce na rachunek bankowy

Numer rachunku

Imi  i nazwisko w a ciciela rachunku

Je li chcesz, aby emerytura z zagranicznej instytucji ubezpieczeniowej pa stwa UE/ EFTA by a wyp acana na Twój 

rachunek bankowy w Polsce, to na stronie 1 za cznika EMZ, podaj numer rachunku bankowego w Polsce w standardzie 

IBAN.
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8. Prosz  o odroczenie przyznania 

emerytury z nast puj cego pa stwa

UWAGA! Je li prosisz o odroczenie przyznania emerytury z danego pa stwa, to w celu uzyskania wiadczenia 

z tego pa stwa w przysz o ci b dziesz musia  ponownie z o y  wniosek o emerytur  zagraniczn .

Za czniki

Za czam dokumentów.

Sposób odbioru odpowiedzi

w placówce ZUS (osobi cie lub 

przez osob  upowa nion )

poczt  na adres do korespondencji 

wskazany we wniosku 

na moim koncie na Platformie Us ug 

Elektronicznych  (PUE ZUS)

wiadomy odpowiedzialno ci karnej za sk adanie nieprawdziwych zezna , o wiadczam, e dane zawarte we wniosku 

poda em zgodnie z prawd , co potwierdzam z o onym podpisem. 

Data

dd / mm / rrrr Czytelny podpis

Sk ad: Poligrafia ZUS/W-wa; zam. nr 2707/18

Informacje, o których mowa w art. 13 ust. 1 i 2 Rozporz dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep ywu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), s  dost pne w centrali lub terenowych jednostkach organizacyjnych ZUS oraz na stronie 

internetowej ZUS pod adresem: http://bip.zus.pl/rodo/rodo-klauzule-informacyjne
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