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Czy renta może zastąpić przychód z pracy?
Autor: Arleta Wojtczak
Data: 5 października 2015

W pewnym momencie przychodzi czas, gdy należy odpocząć od
pracy. Jednym z zabezpieczeń finansowych jest renta. Kiedy
możemy się o nią starać? I czy w ogóle warto?
Renta z tytułu niezdolności do pracy przysługuje zarówno ubezpieczonemu rolnikowi, jak
i domownikom jego gospodarstwa. By zostać rencistą, należy jednak wykazać trwałą lub
okresową całkowitą niezdolność do pracy.
Pierwsza kategoria oznacza, że rolnik całkowicie nie rokuje szans na powrót do całkowitego
zdrowia, a co za tym idzie do pracy, a druga, kiedy taka możliwość jest brana pod uwagę.
O niezdolności orzeka lekarz rzeczoznawca KRUS lub komisja lekarska KRUS. By uzyskać
dokument potwierdzający niezdolność do pracy, potrzebne jest także wcześniejsze podleganie
ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu lub podleganie mu w ściśle określonych ustawą okresach.
Renta zostanie przyznana, jeśli rolnik podlegał ubezpieczeniu przez rok, nabywając całkowitą
niezdolność do pracy, nie ukończywszy 20 lat. I dalej:
2 lata ubezpieczenia – wiek rolnika 20–22 lata;
3 lata ubezpieczenia – wiek rolnika 22–25 lata;
4 lata ubezpieczenia – wiek rolnika 25–30 lata;
5 lat ubezpieczenia – wiek rolnika powyżej 30 lat.
Do lat ubezpieczenia zalicza się ponadto: podleganie ubezpieczeniu społecznemu rolników
indywidualnych i członków ich rodzin w latach 1983–1990, prowadzenie gospodarstwa rolnego lub
pracy w gospodarstwie po 16 roku życia przed 1 stycznia 1983 r., okresy składkowe, od których
zależy prawo do emerytury.
Jeśli niezdolność wyniknęła na skutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, wymagany
jest jakikolwiek okres ubezpieczenia, który obejmuje dzień wypadku lub zachorowania.
We wrześniu 2015 r. renta podstawowa wynosiła 880,45 zł. Wysokość miesięcznego przychodu
powodująca zmniejszenie lub zawieszenie wypłaty świadczenia emerytalno-rentowego wynosi
odpowiednio:
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70% – 2698,5 zł;
130% – 5011,4 zł;
kwota maksymalnego zmniejszenia części uzupełniającej emerytury i renty (części
wynoszącej 95% emerytury podstawowej) w przypadku osiągania przychodu powyżej 70%
do 130% to 561,7 zł;
kwota maksymalnego zmniejszenia renty rodzinnej (części stanowiącej 85% emerytury
podstawowej), do której uprawniona jest jedna osoba, w przypadku osiągania przychodu
powyżej 70% do 130% to 477,47 zł.
Dbajmy więc o zdrowie, bo chyba nie opłaca nam się chorować.
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