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Emerytura rolnicza z KRUS będzie wyższa!
Autor: Witold Katner
Data: 25 listopada 2016

Od marca 2017 roku najniższa emerytura rolnicza wyniesie 1000 zł –
poinformował 24 listopada br. podczas konferencji prasowej
zorganizowanej w siedzibie Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego wiceminister rolnictwa Rafał Romanowski. Najniższa
waloryzacja emerytury rolniczej ma wynieść nie mniej niż 10 zł.
Resort rolnictwa zapewnia także, że nie ma planów likwidacji KRUSu.
Ubezpieczeniu społecznemu rolników aktualnie podlega ponad 1,3 mln osób. Podczas dzisiejszej
konferencji w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wszyscy jego beneficjenci otrzymali
jasne zapewnienie.
– Jednym z podstawowych założeń rządu jest to, że dla polskich rolników będzie istniał
odrębny system ubezpieczenia rolniczego – zapewniał wiceminister rolnictwa Rafał Romanowski.
Obecnie krusowskie emerytury są o 47% niższe od tych wypłacanych z Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych i wynoszą średnio 882 zł. Rząd planuje więc podwyższyć świadczenia, jakie otrzymują
rolnicy.
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Konferencja w KRUS (24 listopada 2016) #DobryRokWRolnictwie #SukcesyKRUS
(fot. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi).

– Rok 2016 to czas waloryzacji emerytur i rent rolniczych. W marcu 2017 r. wzrosną one do
minimum 1000 zł, a waloryzacja będzie powiązana z waloryzacją powszechną
– przekonywał wiceminister rolnictwa Rafał Romanowski.
Co to w praktyce oznacza to dla przeciętnego rolnika ubezpieczonego w Kasie? Przede wszystkim
wszystkie najniższe świadczenia zostaną podwyższone do kwoty 1000 zł. Skorzysta na tym ok. 400
tys. (34%) emerytów i rencistów, w tym 200 tys. (17%) emerytów pobierających emerytury
za przekazane gospodarstwa rolne Państwu lub następcy. Łącznie będzie to więc 600 tys.
osób! Pozostali świadczeniobiorcy otrzymają gwarantowaną podwyżkę na poziomie co najmniej 10
zł. Z waloryzacji skorzysta więc 99% rolników.
Wiceminister Romanowski sprostował również ostatnie zarzuty Polskiego Stronnictwa Ludowego,
które zarzucało rządowi, że podwyższył próg wiekowy dla emerytur rolniczych.
Jednym z podstawowych założeń rządu jest to, że dla polskich rolników będzie istniał
odrębny system ubezpieczenia rolniczego.
wiceminister rolnictwa Rafał Romanowski

– W maju 201 2 r. poprzednia koalicja PO–PSL podniosła wiek emerytalny do 67 lat, dla kobiet o 12
lat, a dla mężczyzn o 7 lat. W tej ustawie zawarta była klauzula, która tylko i wyłącznie wydłużała do
końca 2017 r. możliwość otrzymania świadczenia emerytalnego, ale nie obniżała wieku
emerytalnego. Dopiero projekt Prezydenta powrócił do sytuacji sprzed reformy z 2012, czyli
rzeczywiście obniżył wiek emerytalny dla mężczyzn do lat 65, a dla kobiet do lat 60. Prezes
Władysław Kosiniak-Kamysz mówiąc o tym, że rząd jest przeciwko polskim rolnikom zapomina, że
to PSL podniósł wiek emerytalny – wyjaśnił wiceminister Romanowski.
Na koniec dodajmy jeszcze, że składki w Kasie mają wymiar osobowy i są opłacane na 2 rodzaje
ubezpieczenia społecznego rolników, tj. emerytalno-rentowe oraz wypadkowe, chorobowe
i macierzyńskie. Ich ściągalność w III kwartale br. wyniosła 99,8%. W strukturze
świadczeniobiorców dominują emeryci, którzy są w powszechnym wieku emerytalnym, z przewagą
osób powyżej 80 lat. Emerytur wcześniejszych jest nieco ponad 55 tys. W liczbie rencistów najwięcej
jest osób ze świadczeniami okresowymi. Z prawa do renty rolniczej po wypadku przy pracy
w gospodarstwie rolnym lub wskutek rolniczej choroby zawodowej korzysta aktualnie 13
230 osób.
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