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Jak nie stracić renty KRUS?
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Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich w odpowiedzi na zapytanie
Krajowej Rady Izb Rolniczych odpowiedział na jej pytanie odnośnie
pobierania diet przez osoby uprawnione do renty strukturalnej.
Zgodnie z przepisami wypłata renty strukturalnej ulega zawieszeniu, gdy uprawniony do niej jest
zatrudniony lub wykonuje inną pracę zarobkową podlegającą obowiązkowi ubezpieczenia
społecznego, z wyjątkiem prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej.
– Obecnie rolnik może dodatkowo zarobić 50% najniższej krajowej. Jeśli zarobi więcej, wypada
z KRUS. Nie zgadzamy się z tym, bowiem oznacza to dodatkowy dochód nieco powyżej 800 zł.
Podobnie rzecz się ma z osobami pobierającymi renty strukturalne. Rolnicy, którzy zasiadają
w radach nadzorczych, np. spółdzielni mleczarskich, są zmuszeni przejść do ZUS. To są nasi
przedstawiciele w radach, a biorąc pod uwagę zarobki w rolnictwie, sumy, które otrzymują, nie są
aż tak wysokie – wyjaśnia Wiktor Szmulewicz, prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych.
Obecnie rolnik może dodatkowo zarobić 50% najniższej krajowej. Jeśli zarobi więcej, wypada
z KRUS. Nie zgadzamy się z tym, bowiem oznacza to dodatkowy dochód nieco powyżej 800
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zł.
Wiktor Szmulewicz, prezes KRIR

Praca zarobkowa może być także wykonywana na podstawie innych stosunków prawnych,
w szczególności umów cywilnoprawnych, takich jak umowa o dzieło czy umowa zlecenia.
W przypadku innej niż wcześniej wymienione pracy zawieszenie renty strukturalnej następuje, gdy
taka praca podlegała obowiązkowi ubezpieczenia społecznego. Mówimy tu o ubezpieczeniach takich
jak: emerytalne, rentowe, ubezpieczenie w razie choroby i macierzyństwa (tzw. chorobowe) oraz
z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (tzw. wypadkowe).
Oznacza to, że w przypadku podjęcia przez beneficjenta renty strukturalnej pracy, podlegającej
obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, następuje zawieszenie całej kwoty renty. Może ona
zostać wznowiona w przypadku ustania okoliczności powodujących jej zawieszenie, na wniosek
uprawnionego do renty strukturalnej, poczynając od miesiąca przypadającego po miesiącu,
w którym ustały te okoliczności, jednak nie wcześniej niż od miesiąca, w którym wpłynął wniosek
strony.
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