
Częstochowa 28 sierpnia 2018 roku

Wyższa renta socjalna od 1 września (z wyrównaniem od czerwca)
2018 roku

Od 1 września wchodzi w życie nowelizacja ustawy o rencie socjalnej z 9 maja
tego  roku,  która  podwyższa  rentę  socjalną  z  84%  kwoty  najniższej  renty  z  tytułu
całkowitej  niezdolności  do  pracy  do  100%  tej  kwoty.  Zgodnie  z  nowelizacją  renta
socjalna wzrośnie z 865 zł i 3gr do 1029 zł 80 gr. Nowa regulacja wchodzi w życie z
dniem 1 września 2018 r., ale z mocą od 1 czerwca 2018 r. 

Renta  socjalna  przysługuje  osobie  pełnoletniej  całkowicie  niezdolnej  do  pracy  z  powodu
naruszenia sprawności organizmu, które powstało przed ukończeniem 18 roku życia lub w
trakcie  nauki w szkole lub w szkole wyższej – przed ukończeniem 25 roku życia albo w
trakcie studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej. 

W przypadku zbiegu uprawnień do renty socjalnej z uprawnieniem do renty rodzinnej kwota
renty socjalnej ulega takiemu obniżeniu, aby łączna kwota obu świadczeń nie przekraczała
200% kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy (2059 zł 60 gr). 

Kwota obniżonej renty socjalnej nie może być niższa niż 10% kwoty najniższej renty z tytułu
całkowitej niezdolności do pracy (102 zł 98 gr). 

Prawo do  renty  socjalnej  rozpatruje  Zakład  Ubezpieczeń  Społecznych  na  wniosek  osoby
zainteresowanej. Niemniej w przypadku osoby, która jednocześnie uprawniona jest do renty
socjalnej i do renty rodzinnej rolniczej ustalenia wysokości obu tych świadczeń i wypłaty
renty socjalnej w zbiegu z rentą rodzinną rolniczą dokonuje Kasa Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego. 

W związku z tym, we wrześniowych terminach płatności  Kasa,  z urzędu ponownie ustali
wysokość renty socjalnej wypłacanej w zbiegu z rentą rodzinną rolniczą i wypłaci stosowne
wyrównanie tej renty za okres od dnia 1 czerwca 2018 r. do dnia 31 sierpnia 2018 r. 

O nowej kwocie renty socjalnej zainteresowani zostaną powiadomieni stosowną decyzją. 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 9 maja 2018 r. o zmianie ustawy o rencie socjalnej (Dz. U.
z 2018 r. poz. 933).
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Zagłosuj  na  gospodarstwo  ze  śląskiego!  Trwa  ogólnopolski
internetowy plebiscyt na najbezpieczniejsze gospodarstwo rolne

Zagłosuj  na  przedstawiciela  województwa  śląskiego  w   tegorocznym
internetowym  plebiscycie  na  najlepsze  gospodarstwo  rolne  wyłonione  w
Ogólnokrajowym Konkursie "Bezpieczne Gospodarstwo Rolne" organizowanym przez
KRUS  pod  Patronatem  Prezydenta  RP,  Andrzeja  Dudy.  W  tym  roku  mieszkańcy
śląskiego mogą zagłosować na gospodarstwo państwa Marioli  i  Brunona Masnych z
Poręby w woj. śląskim. 
Państwo Masny na 70,8 ha gruntów uprawiają buraki cukrowe (15 ha) i zboża – pszenicę (40
ha), rzepak (10 ha) kukurydzę i żyto. 

Internetowe głosowanie odbywa się już od 8 lat za pośrednictwem portalu Telewizji
Interaktywnej  AgroNews  -  partnera  Ogólnokrajowego  Konkursu  KRUS.  Na  wybrane
gospodarstwo można głosować od 15 sierpnia do 15 września 2018 roku do godziny 00.00. 
Na  stronie  Telewizji  Interaktywnej  AgroNews   można  znaleźć  opisy  wszystkich  16
gospodarstw startujących w finale,  a  następnie zagłosować odhaczając  wybrane przez nas
gospodarstwo.
Do  udziału  w  XVI  edycji  konkursu  zgłoszono  1087  gospodarstw  indywidualnych  (o  66
gospodarstw  więcej  niż  w  roku  ubiegłym).  Większość  stanowiły  gospodarstwa  rolne  o
powierzchni do 50 ha. Gospodarstwa 16 finalistów XVI Ogólnokrajowego Konkursu BGR
wizytowała i oceniała powołana przez Prezesa KRUS Centralna Komisja Konkursowa. 

W ocenie  Komisji  wszystkie  finałowe  gospodarstwa  wyróżniał:  ład  i  porządek  w
obejściu,  dobrze  zaplanowane  i  utrzymane  oraz  oświetlone  ciągi  komunikacyjne,  bardzo
dobry  stan  techniczny  maszyn  i  urządzeń,  właściwie  wyposażone  warsztaty,  dbałość  o
poszanowanie środowiska naturalnego. 

http://agronews.com.pl/artykul/wystartowal-internetowy-konkurs-krus-bezpieczne-
gospodarstwo-rolne/

Gala  wręczenia  nagród  odbędzie  się  21  września  2018  roku,  podczas
Międzynarodowej Wystawy Rolniczej AGRO SHOW w Bednarach k. Poznania
 
(KRUS Czwa)
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