ZUS - od 1 marca coroczna waloryzacja rent i emerytur
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Coroczna podwyżka świadczeń emerytalno rentowych jest przeprowadzana z urzędu.
Nie trzeba składać wniosków i dokumentów, aby je dostać. Wyższe świadczenia każdy
dostanie od marca
Najniższe emerytury i renty
Kwoty najniższych gwarantowanych świadczeń emerytalno-rentowych od 1 marca 2010 r.:
emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i renta rodzinna 706,29 zł
renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy 543,29 zł
renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową
i renta rodzinna wypadkowa 847,55 zł
renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą
zawodową 651,95 zł
Dodatki do emerytur i rent
Wysokość dodatków do świadczeń emerytalno-rentowych od 1 marca 2010 r.:
dodatek pielęgnacyjny, za tajne nauczanie 181,10 zł
dodatek pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego całkowicie niezdolnego do pracy i samodzielnej
egzystencji 271,65 zł
dodatek dla sieroty zupełnej 340,39 zł
dodatek kombatancki, świadczenie w wysokości dodatku kombatanckiego 181,10 zł
dodatek kompensacyjny 27,17 zł
świadczenie pieniężne dla żołnierzy zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianych
w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach wydobywania rud uranu i batalionach
budowlanych - w zależności od liczby pełnych miesięcy trwania pracy od 9,08 zł do 181,10 zł
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świadczenie pieniężne przysługujące osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz
osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i ZSRR - w zależności od liczby pełnych miesięcy
trwania pracy od 9,08 zł
do 181,10 zł
Świadczenie pieniężne przysługujące cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych
593,28 zł
Od 1 marca zmienia się kwota bazowa służąca do wyliczania świadczeń emerytalno –
rentowych. Kwota bazowa wzrośnie do 2716,71 zł, tj. o 138,45 zł.
Renta socjalna
* Od 1 marca 2010 r. 593,28 zł
Przychód stanowiący 30% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał
kalendarzowy (którego przekroczenie powoduje zawieszenie wypłaty renty socjalnej):
• od 1 grudnia 2008 r. do 28 lutego 2009 r. 890,60 zł
• od 1 marca 2009 r. do 31 maja 2009 r. 929,00 zł
• od 1 czerwca 2009 r. do 31 sierpnia 2009 r. 955,70 zł
• od 1 września 2009 r. do 30 listopada 2009 r. 924,50 zł
• od 1 grudnia 2009 r. do 28 lutego 2010 r. 934,20 zł
• Od 1 marca 2010 r. do 31 maja 2010 r. 973,10 zł
Świadczenie przedemerytalne
* Od 1 marca 2010 r. 841,17 zł
Kwoty przychodu wpływające na zawieszenie lub zmniejszenie świadczeń i zasiłków
przedemerytalnych w okresie rozliczeniowym od 1 marca 2010 r.:
• dopuszczalna miesięczna kwota przychodu 1551,50 zł
• graniczna miesięczna kwota przychodu 2172,10 zł
• dopuszczalna roczna kwota przychodu 18 618,00 zł
• graniczna roczna kwota przychodu 26 065,20 zł
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