
Informacja o jednorazowym dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów i rencistów KRUS 

Kasa informuje, że w marcowych bądź kwietniowych terminach płatności emerytur i rent, poza waloryzacją 
świadczeń emerytalno-rentowych, uprawnieni świadczeniobiorcy KRUS otrzymają z urzędu (tj. bez konieczności 
składania wniosku) jednorazowy dodatek pieniężny. Dodatek zostanie wypłacony jednorazowo, a zatem jego 
przyznanie nie zwiększy wysokości emerytury lub renty otrzymywanej w kolejnych miesiącach. 

Komu przysługuje jednorazowy dodatek pieniężny? 
Jednorazowy dodatek pieniężny przysługuje osobom, które w dniu 29 lutego 2016 r. mają prawo do świadczeń 
emerytalno-rentowych, o których mowa w ustawie z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników 
(Dz. U. z 2015 r. poz. 704 z późn. zm.) oraz do okresowej emerytury rolniczej, o której mowa w ustawie z dnia 11 
maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych 
ustaw (Dz. U. z 2012 r. poz. 637), jeżeli wysokość tych świadczeń nie przekracza, na dzień 29 lutego 2016 r., kwoty 
2000,00 zł (dwa tysiące złotych) miesięcznie. 

Jak ustala się wysokość świadczeń na dzień 29 lutego 2016 r.? 
Przy ustalaniu wysokości świadczenia uwzględnia się kwotę świadczenia brutto łącznie z dodatkiem pielęgnacyjnym, 
dodatkiem dla sierot zupełnych oraz innymi dodatkami lub świadczeniami pieniężnymi przysługującymi na podstawie 
odrębnych przepisów, które są wypłacane przez organy emerytalno-rentowe w wysokości ustalonej przed 
dokonaniem potrąceń i egzekucji oraz zmniejszenia, a także przed dokonaniem zawieszenia części uzupełniającej 
emerytury lub renty w związku z niezaprzestaniem prowadzenia działalności rolniczej. 
W przypadku, gdy osoba uprawniona pobiera więcej niż jedno świadczenie, przy ustalaniu wysokości świadczeń na 
dzień 29 lutego 2016 r. przyjmuje się sumę przysługujących świadczeń. Osobie, która ma prawo do kilku świadczeń, 
przysługuje tylko jeden jednorazowy dodatek pieniężny. 

UWAGA: 
Osobom pobierających jednocześnie emeryturę z ZUS i z KRUS jednorazowy dodatek pieniężny zostanie wypłacony 
przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który jako podstawę do ustalenia wysokości jednorazowego dodatku 
pieniężnego będzie przyjmował łączną kwotę emerytur (wraz z dodatkami) wypłacanych przez KRUS i ZUS. 

Do renty rodzinnej, do której jest uprawniona więcej niż jedna osoba, przysługuje jeden jednorazowy dodatek 
pieniężny, w wysokości proporcjonalnej do liczby osób uprawnionych do tej renty na dzień 29 lutego 2016 r.  
W przypadku, gdy osobie uprawnionej do renty rodzinnej przysługuje renta socjalna, przy ustalaniu kwoty łącznego 
świadczenia przyjmuje się sumę renty rodzinnej i renty socjalnej.  

Wysokość jednorazowego dodatku pieniężnego 
Jednorazowy dodatek pieniężny przysługuje w wysokości: 
• 400,00 zł – jeżeli świadczenie lub suma świadczeń przysługujących osobie uprawnionej nie przekracza kwoty 

900,00 zł; 
• 300,00 zł – jeżeli świadczenie lub suma świadczeń przysługujących osobie uprawnionej wynosi powyżej 900,00 zł, 

nie więcej jednak niż 1.100,00 zł; 
• 200,00 zł – jeżeli świadczenie lub suma świadczeń przysługujących osobie uprawnionej wynosi powyżej 1.100,00 

zł, nie więcej jednak niż 1.500,00 zł; 
• 50,00 zł – jeżeli świadczenie lub suma świadczeń przysługujących osobie uprawnionej wynosi powyżej 1.500,00 zł, 

nie więcej jednak niż 2.000,00 zł. 
Prawo do jednorazowego dodatku pieniężnego lub jego wysokość podlega ponownemu ustaleniu, jeżeli na dzień 29 
lutego 2016 r. ulegnie zmianie wysokość świadczenia lub okaże się, że prawo do świadczenia podlegało zawieszeniu, 
albo że przysługiwała wypłata świadczenia. 
 
 
Podstawa prawna: 
Ustawa z 15 stycznia 2016 r. o jednorazowym dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających 
świadczenia przedemerytalne, zasiłki przedemerytalne, emerytury pomostowe albo nauczycielskie świadczenia kompensacyjne 
w 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 188). 
 
         Iwona Nagórka 
         specjalista 
         OR KRUS w Białymstoku 



 
 
 
 

 
 

Waloryzacja emerytur i rent rolniczych od 1 marca 2016 r. 
 
 

Jednostki organizacyjne Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, na podstawie art. 

48 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, w związku z art. 94 

ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, 

od 1 marca 2016 r., przeprowadza akcję waloryzacji emerytur i rent rolniczych.  

Od dnia 1 marca 2016 r. kwoty świadczeń emerytalno-rentowych przysługujących do dnia 

29 lutego 2016 r. podlegają podwyższeniu wskaźnikiem waloryzacyjnym (wynikającym z 

ustawy o emeryturach i rentach z FUS) wynoszącym 100,24 %. Oznacza to, że kwoty 

najniższych świadczeń oraz kwoty dodatków wypłacanych do emerytur i rent zostaną 

podwyższone o 0,24%. 

Kwota najniższej emerytury pracowniczej (tzw. emerytury podstawowej) od 1 marca 2016 

r. wyniesie 882 zł 56 gr miesięcznie (brutto). W konsekwencji od tej daty zostaną podwyższone 

wszystkie emerytury i renty rolnicze, renty socjalne – wypłacane na dzień 29 lutego 2016 r. 

Waloryzacja emerytur i rent rolniczych polega na przemnożeniu kwoty emerytury podstawowej 

przez wskaźnik wymiaru ustalony indywidualnie dla każdego świadczenia. 

W skali kraju waloryzacja obejmie około 1,20 mln świadczeń i zostanie przeprowadzona w 

marcu 2016 r., a dla emerytur i rent wypłacanych kwartalnie – w kwietniu br., w ustalonych dla 

każdego świadczeniobiorcy terminach płatności. Nowa wysokość świadczeń emerytalnych i 

rentowych zostanie ustalona w drodze decyzji. 

W załączeniu zestawienie wysokości podstawowych świadczeń z ubezpieczenia społecznego 

rolników. 

 
 
 
        Iwona Nagórka 
        specjalista 
        OR KRUS w Białymstoku 
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Świadczenia z ubezpieczenia emerytalno – rentowego 
na dzień 

01.03.2016 r. 
1. emerytura i renta podstawowa 
2. dodatek pielęgnacyjny 
3. dodatek pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego 
4. dodatek kombatancki 
5. dodatek z tytułu tajnego nauczania 
6. dodatek kompensacyjny 
7. dodatek dla sieroty zupełnej 
8. świadczenie pieniężne (dawniej dodatek) dla żołnierzy zastępczej służby 

wojskowej, nie więcej niż  
9. świadczenie pieniężne za pracę przymusową, nie więcej niż 
10. ryczałt energetyczny 
11. zasiłek pogrzebowy 
12. wysokość miesięcznego przychodu powodująca zmniejszenie lub 

zawieszenie wypłaty świadczenia emerytalno - rentowego: 
         70% 
       130%   
13. kwota maksymalnego zmniejszenia części uzupełniającej emerytury i renty 

(części wynoszącej 95 % emerytury podstawowej) w przypadku osiągania 
przychodu powyżej 70 % do 130% 

14. kwota maksymalnego zmniejszenia renty rodzinnej (części stanowiącej  
85 % emerytury podstawowej), do której uprawniona jest jedna osoba, w 
przypadku osiągania przychodu powyżej 70 % do 130 % 

15. zasiłek macierzyński 

882 zł 56 gr 
208 zł 67 gr 
313 zł 01 gr 
208 zł 67 gr 
208 zł 67 gr 
  31 zł 30 gr 
392 zł 20 gr 

 
208 zł 67 gr 
208 zł 67 gr 
 166 zł 05 gr  

   4.000 zł 00 gr 
 
 

2.846 zł 90 gr 
5.287 zł 10 gr 

 
  

563 zł 05 gr 
 

 
 478 zł 62 gr 

1.000 lub 705 zł 

Świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego, chorobowego i 
macierzyńskiego 

 

1. zasiłek chorobowy za 1 dzień  10 zł 00 gr 

2. jednorazowe odszkodowanie za 1% długotrwałego uszczerbku na zdrowiu 700 zł 00 gr 
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