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<p />Urz�d Gminy Osie prosi o zapoznanie si�z informacj� KRUS dotycz�c� waloryzacji
emerytur i rent rolnych od 1 marca 2014 r. : </p><p align="center"><b>Waloryzacja emerytur
i�rent rolnych od�1�marca 2014 r.</b></p> <p>Od 1�marca 2014 r. kwoty
�wiadcze�emerytalno-rentowych przys�uguj�cych do�28 lutego 2014 r. podlegaj�
waloryzacji wska�nikiem waloryzacyjnym wynikaj�cym z�ustawy z�17 grudnia 1998 r.
o�emeryturach i�rentach z�Funduszu Ubezpiecze�Spo�ecznych (Dz. U. z�2013 r. poz.
1440 z�p�. zm.) wynosz�cym 101,6%.</p> <p>Oznacza to, �e�kwoty najni�szych
�wiadcze�oraz�kwoty dodatk� zostan� podwy�szone o�<b>1,6%</b>.</p> <p>Kwota
najni�szej emerytury pracowniczej wzrasta zatem od�1�marca 2014 r. o�1,6 %�i wynosi
<b>844 z� 45 gr</b> miesi�znie (brutto).</p> <p>Do tej�kwoty wzrasta r�nie� od�1�marca
2014 r. wysoko��rolniczej emerytury podstawowej.</p> <p>W konsekwencji od�1�marca
2014 r. zostan� podwy�szone wszystkie emerytury i�renty rolnicze, renty socjalne
?�wyp�acane na�dzie�28.02.2014 r.</p> <p>Waloryzacja emerytur i�rent rolniczych
od�1�marca 2014 r. polega na�przemno�eniu kwoty emerytury podstawowej wynosz�cej
<b>844 z� 45 gr</b> przez wska�nik wymiaru ustalony indywidualnie dla ka�dego
�wiadczenia.</p> <p>Od 1�marca 2014 r. wysoko��renty socjalnej wynosi <b>709 z� 34
gr.</b> ��czna wysoko��renty socjalnej i�renty rodzinnej rolniczej od�1�marca 2014 r. nie
mo�e przekroczy�kwoty <b>1.688 z� 90 gr</b> (przy czym rent�socjaln� mo�na
maksymalnie obni�y�do�<b>84 z� 45 gr</b>).</p> <p>Od tak ustalonej kwoty potr�cona
zostanie zaliczka na�podatek dochodowy i�sk�adka na�ubezpieczenie zdrowotne.</p>
<p>Od 1�marca 2014 r. wysoko��dodatku piel�nacyjnego (z wyj�tkiem� dodatku dla
inwalidy wojennego uznanego za�ca�kowicie niezdolnego do�pracy i�do�samodzielnej
egzystencji, kt�y�wzro�nie do�kwoty <b>310 z� 14 gr</b>), a�tak�e dodatku za�tajne
nauczanie podlega podwy�szeniu do�kwoty <b>206 z� 76 gr</b>.</p> <p>Od tej�daty
wzrasta do�kwoty <b>206 z� 76 gr</b> wysoko��dodatku kombatanckiego
oraz�wysoko��maksymalna �wiadcze�pieni�ych przys�uguj�cych by�ym �o�nierzom
g�nikom i�osobom deportowanym do�pracy przymusowej oraz�osadzonym w�obozach
pracy przez III Rzesz�i�ZSRR.</p> <p>Natomiast wysoko��dodatku kompensacyjnego
podlega od�dnia 1�marca 2014 r. podwy�szeniu do�kwoty <b>31 z� 01 gr</b>.</p> <p>Od
dnia 1�marca 2014 r. wysoko��rycza�tu energetycznego nie ulega zmianie i�wynosi nadal
kwot�<b>165 z� 71 gr</b> miesi�znie.</p> <p>Dodatek dla sieroty zupe�nej wynosi
od�dnia 1�marca 2014 r. <b>388 z� 62 gr.</b><br /> W zwi�zku ze�zmian� najni�szej
emerytury od�1�marca br.�wzrasta do�kwoty� <b>3.377 z� 80 gr</b> zasi�ek
macierzy�ki; przys�uguje on w�wysoko�ci czterokrotnej emerytury podstawowej.</p> <p>Od
1�marca 2014 r. kwota zasi�ku pogrzebowego nadal wynosi <b>4.000 z�.<br /> </b>Bez
zmian pozostaje r�nie� kwota zasi�ku chorobowego, kt�a�wynosi <b>10 z�</b>
za�1�dzie�czasowej niezdolno�ci do�pracy.</p> <p>Prezes GUS og�osi�, �e�przeci�ne
wynagrodzenie miesi�zne w�IV kwartale 2013 r. wynios�o <b>3.823 z� 32 gr.</b>
W�zwi�zku z�podan� przez Prezesa GUS kwot� przeci�nego wynagrodzenia zmieni�
si�r�nie� dopuszczalne kwoty dodatkowych przychod� osi�ganych przez emeryt�
i�rencist�. I�tak od�1�marca� 2014 r. kwoty� te wynosz�:</p> <ul> <li>70% przeci�nego
wynagrodzenia miesi�znego ?�<b>2.676 z� 40 gr</b> (przychody do�tej�kwoty nie
powoduj� �adnych zmniejsze� emerytury/renty),</li> <li>130% przeci�nego
wynagrodzenia miesi�znego ?�<b>4.970 z� 40 gr </b>(przychody
przekraczaj�ce
t�kwot�powoduj� zawieszenie emerytury/renty),</li> <li>przychody mi�zy kwot� <b>2.676
z� 40 gr</b> a�<b>4.970 z� 40 gr</b> powoduj� zmniejszenie emerytury lub renty
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maksymalnie o�kwot�<b>557
z� 91 gr;</b> w�przypadku renty rodzinnej,
do�kt�ej�uprawniona jest jedna osoba, kwota maksymalnego
zmniejszenia wynosi <b>474
z� 25 gr.</b> </li> </ul> <p>W przypadku emeryt�, kt�zy�uko�zyli wiek emerytalny
okre�lony w�art.19 ust.1a i�1b ustawy o�ubezpieczeniu spo�ecznym rolnik�, nie stosuje
si�zasad zawieszania lub zmniejszania emerytur, bez wzgl�u na�kwot�dodatkowych
przychod� przez nich osi�ganych.</p> <p>W przypadku osi�gania przychodu z�tytu�u
dzia�alno�ci podlegaj�cej obowi�zkowi ubezpieczenia spo�ecznego zmniejszeniu lub
zawieszeniu podlega cz� uzupe�niaj�ca rent rolniczych z�tytu�u niezdolno�ci do�pracy
oraz�rent rodzinnych rolniczych.</p> <p><b><u> </u></b></p> <p><b><u>Przyk�ad
I</u></b></p> <p>Emeryt, by�y rolnik, w�wieku 77 lat pobiera emerytur�z�tytu�u
przekazania gospodarstwa rolnego nast�cy. Wska�nik wymiaru emerytury wynosi 1,06. <br />
Emerytura wraz z�przys�uguj�cym zwi�szeniem wynosi�a od�dnia 1�stycznia 2014 r.
do�dnia 28 lutego 2014 r. <b>881 z� 02 gr.</b> po�potr�ceniu zaliczki na�podatek
dochodowy i�sk�adki na�ubezpieczenie zdrowotne �wiadczeniobiorca otrzymywa� w�tym
okresie emerytur�w�wysoko�ci <b>758 z� 02 gr</b> oraz�dodatek piel�nacyjny w�kwocie
<b>203 z� 50 gr.</b></p> <p>Od 1�marca 2014 r. emerytura zostanie podwy�szona
do�kwoty <b>895 z� 12 gr</b> (tj. najni�sza emerytura <b>844 z� 45 gr x�1,06</b>),
natomiast dodatek piel�nacyjny ?�do�kwoty <b>206 z� 76 gr</b>. do�wyp�aty,
po�potr�ceniu zaliczki na�podatek dochodowy i�sk�adki na�ubezpieczenie zdrowotne,
�wiadczeniobiorcy b�zie przys�ugiwa�a emerytura w�kwocie <b>769 z� 12 gr</b>
oraz�dodatek piel�nacyjny w�kwocie� <b>206 z� 76 gr</b>.<br /> Realna kwota podwy�ki
od�1�marca 2014 r. wyniesie <b>14 z� 36 gr</b>.</p> <p><b><u> </u></b></p>
<p><b><u>Przyk�ad II</u></b></p> <p>By�y rolnik pobiera rent�rolnicz� z�tytu�u
niezdolno�ci do�pracy; przekaza� gospodarstwo rolne dzieciom na�podstawie aktu
notarialnego ?�umowy darowizny. Wska�niki wymiaru cz�i sk�adkowej i�cz�i
uzupe�niaj�cej wynosz� odpowiednio 0,22 i�0,93.� od�dnia 1�stycznia 2014 r. do�dnia 28
lutego 2014 r. renta wynosi�a <b>955 z� 82 gr</b>. do�wyp�aty, po�potr�ceniu zaliczki
na�podatek dochodowy i�sk�adki na�ubezpieczenie zdrowotne, renci�cie przys�ugiwa�a
w�tym okresie renta w�kwocie <b>817 z� 82 gr</b> oraz�dodatek piel�nacyjny w�kwocie
<b>203 z� 50 gr</b>.</p> <p>Od 1�marca 2014 r. renta wzro�nie do�kwoty<b> 971 z� 12
gr</b> (tj. najni�sza emerytura <b>844,45 z� x�0,22 +�844,45 z� x�0,93</b>), a�dodatek
piel�nacyjny do�kwoty <b>206 z� 76 gr</b>. do�wyp�aty, po�potr�ceniu zaliczki
na�podatek dochodowy i�sk�adki na�ubezpieczenie zdrowotne, renci�cie b�zie
przys�ugiwa�a renta w�kwocie <b>831 z� 12 gr</b> oraz�dodatek piel�nacyjny w�kwocie
<b>206 z� 76 gr</b>.</p> <p><br /> Realna kwota podwy�ki od�1�marca 2014 r. wyniesie
<b>16 z� 56 gr</b>.</p> <p>Waloryzacja emerytur i�rent zostanie przeprowadzona w�marcu
2014 r., a�dla emerytur i�rent wyp�acanych kwartalnie ?�w kwietniu br., w�ustalonych dla
ka�dego �wiadczeniobiorcy terminach p�atno�ci.</p> <p>O nowej kwocie �wiadczenia
emeryci i�renci�ci zostan� poinformowani decyzjami.</p> <p>Jak przewiduje si�?�marcowa
akcja waloryzacji obejmie oko�o 1,25 mln �wiadcze� kt�e zostan� podwy�szone przez
jednostki organizacyjne Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo�ecznego.</p> <p>�</p> <p
align="right"><i>Informacja pozyskana za po�rednictwem OR KRUS w Bydgoszczy</i></p>
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