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Waloryzacja – dodatkowe pieni?dze z ZUS
Ruszy?a coroczna waloryzacja emerytur i rent. Wyp?aty rosn? o ponad 4 proc. Minimalna
emerytura jest teraz wy?sza o 50,88 z?. Podwy?k? ju? zobaczy?o na swoich kontach prawie
milion seniorów.
Co roku w marcu emeryci czekaj? na wi?ksze wyp?aty z ZUS. Ju? dzisiaj do niektórych z nich
trafi?y zwaloryzowane emerytury i renty. Chodzi o te osoby, które co miesi?c dostaj? swoje
pieni?dze z ZUS pierwszego dnia miesi?ca.
- W tym roku oficjalnie opublikowany wska?nik waloryzacji emerytur i rent wynosi 104,24
proc. Wysoko?? wska?nika zale?y od wzrostu cen towarów i us?ug oraz od wzrostu przeci?tnego
wynagrodzenia w Polsce – mówi Iwona Kowalska-Matis Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS na
Dolnym ?l?sku. – Je?eli chcemy sami sprawdzi? o ile wzro?nie nam emerytura lub renta wystarczy
pomno?y? je przez warto?? wska?nika - wyja?nia.
Ka?dy emeryt i rencista otrzyma decyzj? z ZUS z podan? now? kwot?, a podwy?szone
?wiadczenie zostanie wyp?acone w dotychczasowym terminie wyp?aty ju? w marcu.
- Waloryzacj? przeprowadzamy, co roku z urz?du, wi?c nie wymaga ona ?adnych wniosków od
naszych seniorów – wyja?nia Kowalska-Matis
Rzeczniczka zapewnia, ?e ka?dy emeryt i rencista otrzyma decyzj? o nowej wysoko?ci swojego
?wiadczenia.
Jakie wyp?aty z ZUS rosn??
W ZUS waloryzacji podlegaj? tzw. ?wiadczenia d?ugoterminowe: emerytury, renty z tytu?u
niezdolno?ci do pracy, renty rodzinne, nauczycielskie ?wiadczenia kompensacyjne, a tak?e dodatki
do tych ?wiadcze?, np. dodatek piel?gnacyjny czy dodatek dla sierot zupe?nych, ?wiadczenia i
zasi?ki przedemerytalne oraz renty socjalne. Waloryzacja obejmuje ?wiadczenia przyznane do
ko?ca lutego 2021 roku.
Minimalna emerytura w gór?
W zwi?zku z waloryzacj? wzros?a mi?dzy innymi minimalna emerytura. Otrzymuj? j? osoby, które
zgromadzi?y niewiele sk?adek emerytalnych, ale maj? d?ugi sta? ubezpieczeniowy (kobieta – co
najmniej 20 lat, m??czyzna – co najmniej 25 lat). Od 1 marca minimalna emerytura wynosi 1250,88
z? brutto, czyli o 50,88 z? wi?cej ni? dotychczas. Tak samo wzros?a minimalna renta z tytu?u
ca?kowitej niezdolno?ci do pracy, renta rodzinna i renta socjalna. 1250,88 z? wynosi równie?
?wiadczenie Mama4plus dla osób, które nie maj? emerytury lub renty.
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Minimalna renta z tytu?u cz??ciowej niezdolno?ci do pracy to od marca 938,16 z?. ?wiadczenie
przedemerytalne wzros?o do 1262,34 z?. Dodatek piel?gnacyjny wynosi teraz 239,66 z?.
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