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Waloryzacja emerytur i rent 2021 - na jaką podwyżkę można
liczyć?
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Podobnie jak w poprzednich latach tak i w tym roku emeryci i renciści mogą
spodziewać się podwyżki swoich świadczeń. Waloryzacja emerytur i rent 2021
będzie dotyczyć także rolników otrzymujących świadczenia z KRUS.
O waloryzacji emerytur i rent w 2021 r. poinformowało Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej
jeszcze w 2020 r. Właśnie wtedy Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy w sprawie waloryzacji
świadczeń. Na jaką podwyżkę mogą więc liczyć osoby przebywające na emeryturze lub rencie?
Sprawdźmy!

Waloryzacja emerytur i rent 2021 – jaki będzie wzrost?
Projekt ustawy Rady Ministrów przewiduje wzrost emerytur i rent o 3,84 proc. Ile więc wyniesie
emerytura i renta po podwyżce? W projekcie ustawy czytamy – Zgodnie z projektowaną regulacją
wszystkie emerytury i renty zostaną podwyższone wskaźnikiem waloryzacji, z gwarantowaną kwotą
podwyżki 50 zł. Wzrost nastąpi również w przypadku najniższych świadczeń, które wyniosą 1250
zł. Natomiast renty z tytułu czasowej niezdolności do pracy wzrosną do kwoty 937,50 zł.
O podwyżkach emerytur i rent w 2021 r. mówiła jeszcze przed świętami minister rodziny i polityki
społecznej Marlena Maląg:
,, Od 2016 roku do 2020 r. minimalna emerytura i renta wzrosły o 36 proc. – z 882,56 zł do
1200 zł. Od marca przyszłego roku świadczenia te wzrosną do 1250 zł. To najlepiej dowodzi,
że zależy nam na poprawie sytuacji osób starszych otrzymujących najniższe świadczenia.”

Co jeszcze pójdzie w górę?
Oprócz waloryzacji emerytur i rent 2021 podwyższeniu ma ulec próg dochodowy do kwoty 1750 zł
miesięcznie przy świadczeniu dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Ponadto,
ma zostać podwyższona kwota graniczna (do 2450 zł), która uprawnia do przyznania świadczenia
wyrównawczego dla działaczy opozycji antykomunistycznej i osób represjonowanych.
Podwyżka ma również pojawić się w przypadku dodatków i świadczeń pieniężnych, które
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wypłacane są obok emerytury i renty rolniczej, oraz kwoty maksymalnych zmniejszeń. W tym
przypadku ich podwyższenie nastąpi poprzez pomnożenie przez ustalony wskaźnik waloryzacji.

Waloryzacja emerytur i rent rolniczych – informacje z KRUS
W przypadku emerytur i rent rolniczych warto pamiętać, że waloryzację przeprowadza się w marcu.
Natomiast dla emerytur i rent wypłacanych kwartalne – w kwietniu, w ustalonych dla każdego
świadczeniobiorcy terminach płatności. Waloryzacja emerytur i rent rolniczych będzie obywać się
z urzędu. To oznacza, że osoba uprawniona nie będzie musiała składać wniosku. KRUS jedyne
poinformuje emeryta, lub rencistę o podwyższeniu świadczenia poprzez przesłanie decyzji.
Więcej informacji o podwyżkach w emeryturach i rentach można znaleźć w rządowym projekcie
ustawy.
Wcześniejsze emerytury rolnicze – czy nastąpią zmiany? SPRAWDŹ
Źródło: MRiPS;KRUS

Czy artykuł był przydatny?
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