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Informacja prasowa

Od września niższe limity dla dorabiających seniorów

Przejście na emeryturę, czy rentę to nie zawsze koniec pracy. Każdy emeryt czy rencista ma prawo dorobić
do swojego świadczenia. Musi jednak pamiętać, że dodatkowe zarobki mogą wpłynąć na to czy ZUS zawiesi
lub zmniejszy świadczenie. Nie wszystkich seniorów limity dotyczą, ale niektórzy z nich powinni zwrócić
uwagę czy ich zarobki zbliżają się do progu, którego nie powinni przekroczyć. Limity zarobków zmieniają się,
co trzy miesiące: w marcu, czerwcu, we wrześniu i w grudniu. Od września limity będą niższe. 

Limity dorabiania dla wcześniejszych emerytów i rencistów ustala się na podstawie wysokości przeciętnego
wynagrodzenia, które ogłasza Prezes GUS. Teraz jest ono niższe niż ostatnio. A to oznacza, że od 1 września
emeryci, którzy nie osiągnęli powszechnego wieku emerytalnego oraz renciści, będą mogli mniej dorobić do
swoich świadczeń.

Zmniejszenie  świadczenia  następuje,  gdy  uzyskany  przychód  jest  większy  niż  70  procent  przeciętnego
miesięcznego  wynagrodzenia  w  kraju.  Od  1  września  kwota  ta  zmniejszyła  się  i  wyniesie  3517,20zł.  
Do zawieszenia świadczenia dochodzi  wówczas,  gdy przychód przekroczy górną kwotę graniczną, tzn.  130
procent  przeciętnego  wynagrodzenia  tj. 6531,90zł. Natomiast  uzyskanie  przychodów miesięcznie  
w  granicach  od  3517,20zł  do  6531,90  zł,  spowoduje  zmniejszenie  wypłacanego  świadczenia  o  kwotę
przekroczenia, jednak nie więcej niż o kwotę maksymalnego zmniejszenia. W przypadku emerytury i renty  
z tytułu całkowitej niezdolności do pracy to kwota 620,37 zł, renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy -
465,31 zł - zaś renty rodzinnej dla jednej osoby – 527,35zł. – informuje Krystyna Michałek, rzecznik regionalny
ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.           

Inaczej  jest  w przypadku  renty  socjalnej.  Renta  socjalna zostanie  zawieszona  po  przekroczeniu  3517,20zł
przychodu.

Kto może dorabiać bez przeszkód?
O limitach muszą pamiętać wcześniejsi emeryci, którzy nie osiągnęli wieku emerytalnego (60 lat dla kobiety 
i 65 lat dla mężczyzny), oraz renciści. Natomiast emeryci, którzy osiągnęli powszechny wiek emerytalny mogą
dorabiać  do  swojej  emerytury  bez  ograniczeń.  Wyjątek  od  tej  zasady  stanowią  ci  emeryci,  którym  ZUS
podwyższył wyliczoną emeryturę do kwoty świadczenia minimalnego (od marca 1200 zł. brutto).  Wówczas,
jeżeli przychód z tytułu pracy przekroczy wysokość kwoty podwyższenia do minimalnej emerytury, emerytura
za dany okres będzie wypłacana w niższej kwocie, tj. bez dopłaty do minimum – dodaje rzeczniczka.

Bez ograniczeń mogą również dorabiać niektórzy renciści. Chodzi o osoby, które pobierają renty dla inwalidów
wojennych,  inwalidów  wojskowych,  których  niezdolność  do  pracy  związana  jest  ze  służbą  wojskową.  
Ten przywilej dotyczy również rent rodzinnych przysługujących po uprawnionych do tych świadczeń. 

Jeżeli  osoba  pobiera  rentę  rodzinną,  która  jest  kwotowo  korzystniejsza  od  ustalonej  emerytury  z  tytułu
ukończenia powszechnego wieku emerytalnego – również może zarobkować bez ograniczeń.  

Więcej informacji o limitach zarobkowych można znaleźć tutaj: 
https://www.zus.pl/swiadczenia/emerytury/zmniejszenie-lub-zawieszenie-swiadczen-pracujacych-emerytow-
i-rencistow.
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