
Renta wdowia. 

Przykłady 
 

Przykład 1  
 

Pan Mirosław był emerytem policyjnym. Pobiera emeryturę policyjną w wysokości 4000 zł brutto. Jego 

żona, pani Ewa jest emerytowaną nauczycielką i pobiera emeryturę z ZUS w kwocie 2000 zł brutto. Pan 

Mirosław umiera.  

 

Teraz Zgodnie z ustawą o rencie wdowiej 

Po śmierci pana Mirosława pani Ewa otrzyma po 
nim rentę rodzinną w kwocie 3400 zł brutto, jeśli 
zrezygnuje z własnej emerytury.  

Po śmierci pana Mirosława pani Ewa otrzyma po 
nim rentę rodzinną w kwocie 3400 zł brutto 
powiększoną o kwotę 1000 zł brutto. 
W ten sposób jej renta rodzinna będzie wynosić 
4400 zł brutto.  

3400 zł brutto 4400 zł brutto 
 

Przykład 2  
 

Pani Katarzyna jest emerytowaną główną księgową i pobiera emeryturę z ZUS w kwocie 5000 zł brutto. 

Jej mąż, pan Paweł, który był kierowcą autobusu, pobiera emeryturę z ZUS w kwocie 3500 zł brutto. 

Pan Paweł umiera.  

 

Teraz Zgodnie z ustawą o rencie wdowiej 

Po śmierci pana Pawła pani Katarzyna nie 
otrzyma żadnego dodatkowego świadczenia, 
ponieważ renta rodzinna, która by jej 
przysługiwała po mężu, jest niższa od jej własnej 
emerytury.  

Po śmierci pana Pawła emerytura pani Katarzyny 
zostanie zwiększona o 1487,5 zł brutto.  
W ten sposób jej emerytura będzie wynosić 
6487,5 zł brutto.  
 

5000 zł brutto 6487,5 zł brutto 
 

Przykład 3 
 

Pan Jan i pani Zofia są rolnikami. Oboje pobierają emerytury rolnicze. Pan Jan w kwocie 1400 zł, pani 

Zofia – 1300 zł brutto. Pan Jan umiera.  

 

Teraz Zgodnie z ustawą o rencie wdowiej 

Po śmierci pana Jana pani Zofia nie otrzyma 
żadnego dodatkowego świadczenia, ponieważ 
renta rodzinna, która by jej przysługiwała po 
mężu, jest niższa od jej własnej emerytury.  

Po śmierci pana Jana emerytura rolnicza pani 
Zofii zostanie zwiększona o 585,9 zł brutto. 
W ten sposób jej emerytura rolnicza będzie 
wynosić 1885,9 zł brutto.  

1300 zł brutto 1885,9 zł brutto 
 

 

 

 

Przykład 4 



 

Pan Krzysztof i pani Ewa byli przedsiębiorcami. Przed długi czas pracowali na podstawie umów 

śmieciowych, a przez pewien czas zagranicą, w Indiach. Z tego powodu każde z nich pobiera jedynie 

emeryturę minimalną w kwocie 1338,44 zł brutto. Pani Ewa umiera.  

 

Teraz Zgodnie z ustawą o rencie wdowiej 

Po śmierci pani Ewy pan Krzysztof nie otrzyma 
żadnego dodatkowego świadczenia, ponieważ 
renta rodzinna, która by mu przysługiwała jest 
równa przysługującej mu emeryturze.   

Po śmierci pani Ewy renta rodzinna, która 
przysługiwałaby panu Krzysztofowi, zostanie 
zwiększona o 669,22 zł. 
W ten sposób renta rodzinna pana Krzysztofa 
będzie wynosić 2007,44 zł.  

1338,44 zł brutto 2007,44 brutto 
 


