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OD REDAKCJI
Droga Czytelniczko,
drogi Czytelniku,
czy w 2020 roku seniorzy będą mieli powody do radości? Wszystko wskazuje na to, że
tak! W ubiegłym roku emerytury i renty wzrosły o 2,86 %, tym razem rząd zapowiada wyższą waloryzację- ma ona wynosić nawet 3,24 %
(ostateczna decyzja zapadnie na przełomie lutego
i marca). To jednak nie koniec dobrych wiadomości. Emeryci, których niezdolność do samodzielnej egzystencji została potwierdzona stosownym orzeczeniem, będą co miesiąc otrzymywać
świadczenie w wysokości 500 zł. I co najważniejsze- ten program już działa! Jeśli więc jeszcze
nie złożyliście wniosku, czas to zrobić. Z naszego
artykułu dowiecie się jak tego dokonać. Jest też
szansa, że w 2020 roku seniorzy otrzymają specjalny dodatek do emerytury, tzw. „trzynastkę”
(a w 2021 roku „czternastkę”). Pierwsze tego typu
świadczenie zostało wypłacone w maju 2019 roku, drugie ma być przyznane w ciągu najbliższych
kilku miesięcy. O tym jednak kiedy, zadecydują
politycy. Oczywiście warto pamiętać, że każdemu seniorowi przysługuje więcej niż tylko podstawowe świadczenie emerytalne. Niektórzy mogą liczyć na przykład na dodatek pielęgnacyjny.
Podpowiadamy komu on przysługuje i ile wyniesie
w 2020 roku. Wymieniamy również inne dodatki
do rent i emerytur. Na koniec warto wspomnieć
o zniżkach, do których mają prawo seniorzy, ponieważ jest ich całkiem sporo. W naszym artykule piszemy o tym, które z nich będą obowiązywały albo dopiero pojawią się w 2020 roku.
Życzymy przyjemnej lektury!
Redakcja magazynu
„Lepsze życie po 50”

Karolina Wojtaś
Psycholog, redaktor,
absolwentka Uniwersytetu
Gdańskiego. Autorka
dziesiątek artykułów
ułatwiających
Czytelnikom zrozumienie
zawiłości finansowych,
mechanizmów psychologii
i wprowadzenie ich we
własne życie.

Olga ZdanowiczOzga
Dziennikarka i redaktorka,
absolwentka poznańskiego
Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza. Pisze do
prasy oraz Internetu. Od
ponad 10 lat zajmuje się
szeroko rozumianym
poradnictwem. Jej
specjalizacją są tematy
dotyczące zdrowia,
psychologii oraz finansów.
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Podwyżki
emerytur 2020
System emerytalny w Polsce jest dość skomplikowany – seniorzy nigdy tak naprawdę nie wiedzą, czy i o jakie kwoty wzrośnie ich świadczenie. Dla przykładu w 2019 r.
emerytury i renty wzrosły o 2,86% – wbrew założeniom, że podwyżki będą większe. W tym roku szacunki (z sierpnia 2019 roku) również są wyższe, przewiduje się,
że waloryzacja będzie wynosić 3,24%.

Waloryzacja kwotowa
i procentowa

Pewna informacja o waloryzacji
– dopiero w 2020 roku

W 2019 roku rząd przyjął założenie, że
waloryzacja dla seniorów będzie odbywała
się albo kwotowo albo procentowo. Innymi
słowy osoby, których emerytura wynosiła
mniej niż 2450 zł brutto, otrzymywały 70 zł
brutto podwyżki. Jeżeli senior otrzymywał
więcej niż 2450 złotych brutto, waloryzacja była obliczana procentowo – w przeciwnym razie zmiany okazywałyby się dla
niego niekorzystne. We wrześniu 2019 roku
rząd zapowiedział, że podobne zasady mają
obowiązywać także w roku 2020.
Warto przypomnieć, że wysokość waloryzacji (procentowej) oblicza się na podstawie dwóch czynników: pierwszym jest
inflacja w tzw. gospodarstwach emeryckich (czyli podwyżka cen towarów, które są statystycznie najczęściej kupowane
przez seniorów), drugi czynnik to realny wzrost płac w roku, który poprzedzał
waloryzację.

O tym, czy waloryzacja procentowa w 2020 r.
rzeczywiście wyniesie 3,24% – jak to wynika
z szacunków, dowiemy się dopiero w lutym albo marcu 2020 roku. Wtedy bowiem Główny
Urząd Statystyczny poda informacje o wspomnianych wskaźnikach makroekonomicznych.
Warto przypomnieć, że w 2019 roku najniższe świadczenia emerytalne zostały podniesione do 1100 złotych brutto. Na marzec
zaplanowano kolejną podwyżkę – najniższa
emerytura ma wynosić 1200 złotych brutto.

Wzrost emerytur i rent o 3,24%
– przelicznik według kwot
Jeszcze w końcówce listopada 2019 roku
padły zapewnienia, że najniższe emerytury
będą waloryzowane kwotowo. Jeżeli jednak
tak się nie stanie, czego obawiają się sceptycy, to o jakie kwoty wzrosną świadczenia
przy przewidywanej waloryzacji 3,24%?
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Emerytura
brutto przed
podwyżką

Emerytura
brutto po
podwyżce

Emerytura netto
po podwyżce

Kwota podwyżki
netto

1100 zł

1135,64 zł

963,38 zł

28,78 zł

1200 zł

1238,88 zł

1046,84 zł

31,49 zł

1300 zł

1342,12 zł

1130,01 zł

34,00 zł

1400 zł

1445,36 zł

1213,19 zł

36,34 zł

1500 zł

1548,60 zł

1296,36 zł

38,76 zł

1600 zł

1651,84 zł

1379,53 zł

41,18 zł

1700 zł

1755,08 zł

1463,51 zł

44,41 zł

1800 zł

1858,32 zł

1546,68 zł

46,83 zł

1900 zł

1961,56 zł

1630,30 zł

49,70 zł

2000 zł

2064,80 zł

1713,67 zł

52,32 zł

2100 zł

2168,04 zł

1797,01 zł

54,91 zł

2200 zł

2271,28 zł

1880,18 zł

57,33 zł

2300 zł

2374,52 zł

1963,77 zł

60,17 zł

2400 zł

2477,76 zł

2047,14 zł

62,79 zł

2500 zł

2581,00 zł

2130,50 zł

65,40 zł

2600 zł

2684,24 zł

2213,87 zł

68,02 zł

2700 zł

2787,84 zł

2297,53 zł

70,93 zł

2800 zł

2890,72 zł

2380,60 zł

73,25 zł

2900 zł

2993,96 zł

2463,97 zł

75,87 zł

3000 zł

3097,20 zł

2547,33 zł

78,48 zł

3100 zł

3200,44 zł

2630,70 zł

81,10 zł

3200 zł

3303,68 zł

2714,07 zł

83,72 zł

3300 zł

3406,92 zł

2797,43 zł

86,33 zł

3400 zł

3510,16 zł

2880,80 zł

88,95 zł

3500 zł

3613,40 zł

2964,17 zł

91,57 zł

3600 zł

3716,64 zł

3047,53 zł

94,18 zł

3700 zł

3819,88 zł

3130,90 zł

96,80 zł

3800 zł

3923,12 zł

3214,26 zł

99,41 zł

3900 zł

4036,36 zł

3305,71 zł

101,11 zł

4000 zł

4129,60 zł

3381,00 zł

104,65 zł
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Trzynastki i czternastki
dla emerytów
– od kiedy będą wypłacane?
Co już wiemy?
W 2019 roku rząd obiecał emerytom i rencistom dodatkowe świadczenia finansowe – tzw. trzynastki i czternastki. Co już wiemy o realizacji tych obietnic? I czy
„czternastka” będzie wypłacana w 2020 roku?
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Pierwsza „trzynastka”
już za nami
Pierwsza „trzynastka” (świadczenie
z programu „Emerytura Plus”) została wypłacona już w maju 2019 roku. Otrzymało ją prawie 10 milionów uprawnionych,
czyli emeryci i renciści z powszechnego systemu ubezpieczeniowego, renciści i emeryci rolnicy, a także osoby, które otrzymują nauczycielskie świadczenia
kompensacyjne, emerytury pomostowe, zasiłki przedemerytalne, świadczenia przedemerytalne, renty socjalne, renty rodzinne oraz renty inwalidzkie i renty
wojenne.
W 2019 roku dodatek ten miał wysokość
1100 złotych brutto, czyli 888,25 zł netto.
Zgodnie z założeniami programu wyborczego, „trzynastki” miały stać się stałym
wsparciem, co oznaczałoby, że zostaną
wypłacone także w 2020 roku oraz w kolejnych latach.

Czy będzie „trzynastka”
w 2020 roku?
Obecnie trudno przewidzieć, czy i kiedy
trzynastki zostaną wypłacone emerytom.
Jeszcze w październiku 2019 roku świadczenie nie było ujęte w planach budżetowych na rok 2020.
20 listopada Sejm przegłosował projekt
rządzącej partii w sprawie finansowania
„trzynastek” z finansów Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, który miałby zmienić nazwę
na Fundusz Solidarnościowy (z jego środków miałyby być też finansowane zasiłki
pogrzebowe oraz renty socjalne).

Niestety wciąż nie do końca wiadomo,
czy tak się rzeczywiście stanie. Najpierw
w sprawie takiej możliwości finansowania
„trzynastek” wypowiedzieli się członkowie
senackiej komisji rodziny, polityki senioralnej
i społecznej– ostatecznie w głosowaniu nad
całością ustawy z poprawkami był remis.
Następnie przeciwko takiej formie finansowania świadczenia dla emerytów opowiedziała się senacka komisja budżetu
i finansów publicznych. Za odrzuceniem
ustawy było 5 senatorów, 2 było przeciw,
nikt nie wstrzymał się od głosu.
Ostatecznie trudno zatem przewidzieć,
czy i kiedy „trzynastki” będą wypłacone.
Wiadomo natomiast, że wraz ze wzrostem
minimalnych kwot emerytur, wzrośnie i wysokość tego dodatkowego świadczenia.

„Czternastka” – najwcześniej
w 2021 roku
Pewne jest natomiast, że w 2020 roku
na kontach emerytów nie pojawi się tzw.
„czternastka – zgodnie z wypowiedziami
premiera, świadczenie będzie wypłacone
najwcześniej w 2021 roku, ale i tutaj dużo
zależy od całego systemu emerytalnego.
Warto wyjaśnić, że gdy już świadczenie się pojawi, nie będzie ono wypłacane
wszystkim emerytom i rencistom. „Czternastkę” w pełnym wymiarze będą otrzymywać tylko ci, których comiesięczne świadczenie emerytalne lub rentowe nie będzie
przekraczało 120% średniej emerytury. Pozostałym seniorom świadczenie będzie wypłacane według zasady „złotówka za złotówkę” – czyli było pomniejszane o kwotę,
o jaką „zwykła” emerytura lub renta przekracza limit. 
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Dodatki do rent
i emerytur 2020:
jak zdobyć dodatkowe
świadczenia?
Część emerytów i rencistów ma prawo nie tylko do podstawowych, ale również do
dodatkowych świadczeń. Jakie będą obowiązywały w 2020 roku, dla kogo dokładnie
są przeznaczone i w jaki sposób je zdobyć?
1. Dodatek pielęgnacyjny

2. Dodatek za tajne nauczanie

Nic nie wskazuje na to, aby dodatek pielęgnacyjny (którego nie należy mylić z zasiłkiem pielęgnacyjnym) przestał obowiązywać.
Jest to świadczenie, które przysługuje niektórym emerytom każdego miesiąca i wypłacane jest razem z emeryturą lub rentą.
Dodatkowe pieniądze z tego tytułu przysługują automatycznie osobom, które ukończyły
75 lat – nie muszą one składać żadnych dokumentów. Ponadto dodatek pielęgnacyjny
mogą otrzymać emeryci lub renciści, którzy
zostaną uznani za całkowicie niezdolnych do
pracy i samodzielnej egzystencji (decyduje
o tym lekarz orzecznik z ZUS).
W 2019 roku kwota dodatku pielęgnacyjnego wynosiła 222,01 zł. Należy jednak pamiętać, że świadczenie to podlega waloryzacji. Przewidywana na 2020 waloryzacja
wynosi 3,24%, ostateczne dane poznamy
jednak dopiero w lutym/marcu.

Dodatek za tajne nauczanie również wynosi 222,01 zł i także podlega waloryzacji.
Świadczenie mogą zdobyć nauczyciele,
którzy w okresie okupacji prowadzili tajne
nauczanie albo przed 01.09.1939 uczyli języka polskiego w szkołach na terenie III Rzeszy Niemieckiej oraz Byłego Wolnego Miasta
Gdańsk.

3. Dodatek kombatancki
i kompensacyjny
Jeśli emeryt/rencista jest kombatantem
albo ofiarą represji wojennych (oraz z okresu
przedwojennego), to przysługuje mu dodatek kombatancki oraz kompensacyjny. Sam
dodatek kompensacyjny – stanowiący zawsze 15% dodatku kombatanckiego, przysługuje wdowcom i wdowom po kombatantach
i ofiarach represji wojennych.
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Wysokość dodatku kombatanckiego wynosiła w 2019 roku 222,01 zł, z kolei kompensacyjnego – 33,30 zł. Podobnie jak
wcześniej wymienione, tak i to świadczenie
podlega waloryzacji.

Uwaga!
Jeśli emerytowi lub renciście przysługuje
zarówno dodatek kombatancki, jak i za tajne
nauczanie, to wypłacany jest tylko jeden
z nich – może być to ten wyższy.

\\ byli żołnierze z poboru w 1949 r., wcieleni
do ponadkontyngentowych brygad „Służby Polsce”, przymusowo zatrudnieni w kopalniach węgla i kamieniołomach,
\\ byli żołnierze przymusowo zatrudnieni w batalionach budowlanych w latach
1949–1959.
Wysokość dodatku zależy od liczby pełnych trwania miesięcy pracy i może wynosi od 11,13 zł do 222,01 zł. Świadczenie
podlega waloryzacji, więc w 2020 roku będzie wyższe.

4. Świadczenie dla byłych
żołnierzy zatrudnianych
przymusowo

5. Świadczenie dla
deportowanych

O tego typu dodatek w 2020 roku będą
mogli ubiegać się:
\\ byli żołnierze zastępczej służby wojskowej,
którzy w latach 1949–1959 zostali przymusowo zatrudnieni w kopalniach węgla,
kamieniołomach lub w zakładach pozyskiwania i wzbogacania rud uranowych,

O ten dodatek mogą starać się osoby deportowane do pracy przymusowej i osadzone w obozach pracy przez III Rzeszę i ZSRR.
Wysokość waloryzowanego co roku świadczenia wynosi od 11,13 zł do 222,01 zł i zależy
od okresu pracy, liczonego w pełnych miesiącach.
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Uwaga!
Jeśli emerytowi lub renciście przysługuje
dodatek kombatancki bądź dodatek za
tajne nauczanie, nie może on już otrzymać
dodatku deportowanych. To on musi zdecydować, czy woli otrzymywać świadczenie
dla zatrudnianych przymusowo czy dla
deportowanych, jeżeli przysługują mu oba.

6. Świadczenie dla
cywilnych, niewidomych
ofiar działań wojennych
To dodatek dla cywilnych ofiar działań wojennych, które w wyniku tych działań straciły
wzrok. Jego wysokość w 2019 roku wynosiła tyle, co renta socjalna, czyli 1100 zł. Kwota
podlega waloryzacji.
Należy pamiętać, że senior, który ma prawo
do powyższego świadczenia, a także do dodatku kombatanckiego, za tajne nauczanie,
dla byłych żołnierzy, dla deportowanych bądź
dodatku określonego w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników, musi wybrać
tylko jedno z nich.

7. Ryczałt energetyczny
Dodatek w wysokości 171,41 zł przysługuje:
\\ kombatantom,
\\ żołnierzom zastępczej służby wojskowej
przymusowo zatrudnianym,
\\ wdowom lub wdowcom (na emeryturze lub
rencie) po kombatantach i innych osobach
uprawnionych,
\\ wdowom (na emeryturze lub rencie) po żołnierzach przymusowo zatrudnianych.

8. Świadczenie honorowe
dla 100-latka
Nic nie wskazuje na to, aby w 2020 roku cokolwiek zmieniło się w kwestii przyznawania świadczeń honorowych dla osób, które ukończyły
100 lat. Od 2019 świadczenie przysługuje ono
w kwocie 4 tysiące zł brutto miesięcznie.

9. Świadczenie uzupełniające
dla osób niezdolnych do
samodzielniej egzystencji
Od października 2019 roku ruszyły wypłaty
nowego dodatku, z którego mogą skorzystać
także emeryci i renciści. To świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej
egzystencji. Dodatek w wysokości 500 złotych
miesięcznie przysługuje m.in. niezdolnym do
samodzielnego życia emerytom i rencistom –
kwoty pozostałych świadczeń nie mogą jednak
przekraczać kwoty 1100 zł brutto. Jeśli są wyższe, stosowana jest zasada „złotówka za złotówkę”. Dla przykładu, gdy wysokość pozostałych świadczeń będzie wynosiła 1110 zł brutto,
to świadczenie uzupełniające zostanie wypłacone w kwocie 490 złotych. Więcej na temat tego
świadczenia w artykule „500 plus dla emerytów
i rencistów. Zasady programu i formalności”.
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500 plus dla emerytów
i rencistów.
Zasady programu
i formalności
W październiku 2019 roku ruszył nowy program wsparcia osób dorosłych z niepełnosprawnościami, niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Ci, którzy złożą wniosek
będą mogli co miesiąc liczyć na świadczenie w wysokości 500 zł. Przedstawiamy
szczegóły programu.
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U

stawę dotyczącą programu Sejm przyjął w lipcu 2019 roku, ale nowe świadczenie uzupełniające jest wypłacane od
października. Jego celem jest długofalowa poprawa jakości życia dorosłych osób niepełnosprawnych, które większość środków przeznaczają na
rehabilitację, opiekę medyczną i pielęgnację. Komu będzie przysługiwało wsparcie? Osobom, które ukończyły 18 lat (również emerytom) i których
niezdolność do samodzielnej egzystencji została
potwierdzona stosownym orzeczeniem:
\\ o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji;
\\ o niezdolności do samodzielnej egzystencji;
\\ o całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i niezdolności do samodzielnej egzystencji;
\\ o całkowitej niezdolności do służby i samodzielnej egzystencji.

świadczenie uzupełniające będzie mu przysługiwało w wysokości 400 zł. Na stronie internetowej
ZUS można sprawdzić, co wlicza się do dochodu
w przypadku tego dodatku, a co nie.

Dodatkowo osoby te nie mogą pobierać zasiłku, renty ani emerytury wyższej niż 1600 zł.
Nowe świadczenie będzie również wypłacane
seniorom, którzy ukończyli 75 rok życia i pobierają zasiłek pielęgnacyjny.

Przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków ruszyło 1 października i potrwa 6 miesięcy. Wtedy
tez wystartują wypłaty. Odpowiednie dokumenty - wypełniony formularz, stosowne orzeczenia (wymienione wyżej) oraz dokumentację medyczną można złożyć w urzędzie wypłacającym
renty i emerytury, czyli w każdej placówce ZUS
bądź KRUS. Warto wcześniej dopytać się o to,
jakie konkretnie orzeczenia oraz świadczenia lekarskie są wymagane. Część z nich może wydać tylko ZUS (np. orzeczenia o niezdolności do
pracy i samodzielnej egzystencji). Jeżeli ktoś ma
trudności z poruszaniem się, ma możliwość przesłania wszystkich papierów pocztą. Odpowiedni
druk (ESUN) znajdziemy w placówce ZUS w sali
obsługi klientów albo na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
Organ, do którego zgłosiliśmy wniosek ma miesiąc na jego rozpatrzenie. Świadczenie będzie
wypłacane od miesiąca, w którym prawidłowo (!)
wypełnione dokumenty zostały złożone. 

Jak obliczane będzie świadczenie
Nie każdy otrzyma 500 zł w pełnej kwocie.
Obowiązuje zasada „złotówka za złotówkę”. Co
to oznacza? W całości 500 zł otrzymają tylko te
osoby, które nie mają prawa do świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych (np. zasiłek dla bezrobotnych albo renta
socjalna) lub łączna wysokość świadczeń, które im przysługują nie będzie wyższa niż 1100
zł. W przypadku tych beneficjentów, których
świadczenia w łącznej kwocie przekroczą 1100
zł, ale będą niższe niż 1600 zł otrzymają dodatek
pomniejszony o tą różnicę. Jeśli więc ktoś otrzymuje świadczenia w wysokości 1200 zł, to nowe

Ważne!
Podobnie jak w przypadku 500 plus na dzieci,
również i to świadczenie nie będzie opodatkowane ani nie będą z niego pobierane składki,
np. na ZUS albo NFZ. Także dłużnicy nie muszą
się obawiać. Otrzymywana co miesiąc kwota
nie będzie podlegała egzekucjom i potrąceniom, nie będzie też wliczała się w dochód przy
ustalaniu praw do innych zasiłków- np. przy
ustalaniu prawa do dodatku mieszkaniowego,
świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

Gdzie trzeba złożyć wniosek
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Ulgi dla seniorów
2020
Seniorzy mają prawo do wielu zniżek, które ułatwiają życie i umożliwiają dopięcie
comiesięcznego budżetu. Które z nich będą obowiązywały albo dopiero pojawią
się w 2020 roku?
1. Darmowe leki
Jeżeli ukończyłeś 75 rok życia, masz prawo
do bezpłatnych leków, których spis znajduje się w wykazie ministra zdrowia. Warto jednak pamiętać, że są to tylko wyszczególnione medykamenty sprzedawane na receptę.
W sytuacji, w której przepisany ci lek nie
jest darmowy, ale jego zamiennik znajduje się
na liście refundacyjnej, farmaceuta powinien
zaproponować ci taką zamianę, zawsze możesz też sam o to zapytać. Do zamiany jednak nie dojdzie, jeżeli na recepcie znajduje
się zapis, że jest ona niemożliwa.

Uwaga!
Nie tylko osoby 75+ mogą liczyć nie określone, darmowe leki. Taki przywilej będzie ci
również przysługiwał, jeżeli jesteś zasłużonym honorowym dawcą krwi, żołnierzem,
weteranem, byłym pracownikiem zakładu
produkującego wyroby z azbestem, inwalidą wojennym lub inwalidą wojskowym.

Dla wielu seniorów ważną informacją będzie również ta o zmianie w sposobie wystawiania recept. Do tej pory taki dokument

mógł wystawić tylko lekarz podstawowej
opieki zdrowotnej, co często oznaczało przechodzenie z gabinetu do gabinetu i umawianie się na kolejne wizyty. Od 1 lipca 2020
receptę na bezpłatne leki będzie mógł wystawić także specjalista.
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2. Zniżki w komunikacji miejskiej
Zniżki na przejazdy komunikacją miejską
ustalane są przez samorządy. Zazwyczaj darmowe przejazdy przysługują osobom po 70tym roku życia, ale warto sprawdzić, czy w danej miejscowości wiek ten nie jest obniżony
albo czy nie przysługują inne ulgi.

Dla przykładu:
•

we Wrocławiu za przejazdy komunikacją miejską nie muszą płacić osoby,
które ukończyły 68 rok życia (tak jest
od 1 stycznia 2019, natomiast od 1 stycznia 2020 darmowe przejazdy będą też
dla osób 67+.),

•

w Warszawie darmowe przejazdy są dla
seniorów od 70. roku życia, ale wszyscy
emeryci i renciści – niezależnie od wieku,
mogą skorzystać z 50% ulgi,

•

w Lublinie darmowy przejazd przysługuje osobom, które skończyły 65. rok
życia.

Aby skorzystać ze zniżki, trzeba mieć przy
sobie legitymację emeryta/rencisty lub dokument potwierdzający wiek uprawniający do
darmowego przejazdu.

3. Zniżki na przejazdy koleją
W zależności od wybranego przewoźnika
seniorzy mogą liczyć na różnorodne ulgi. Dla
przykłady co najmniej 60-letni pasażerowie
PKP Intercity otrzymują rabat 30%. Koleje Dolnośląskie oferują seniorom (po 60. roku życia)
zniżkę 25% na bilety jednorazowe, SKM Warszawa umożliwia osobom po 65. roku życia
zakup całorocznego biletu za 50 złotych, z kolei Przewozy Regionalne „Polregio” przyznają

osobom od 60. roku życia 25% zniżki na bilety
jednorazowe i 10% zniżki na okresowe.

4. Zwolnienie z abonamentu RTV
Comiesięczne opłaty abonamentowe wynoszą 7 zł za radioodbiornik oraz 22,70 zł za odbiornik telewizyjny (lub telewizyjny i radiofoniczny).
Nie muszą jednak ich ponosić między innymi
osoby, które:
\\ mają co najmniej 75 lat,
\\ mają co najmniej 60 lat i emeryturę o wysokości nieprzekraczającej 50%przeciętnego
miesięcznego wynagrodzenia,
\\ inwalidzi I grupy,
\\ otrzymują rentę socjalną, specjalny zasiłek
opiekuńczy albo świadczenie pielęgnacyjne,
\\ mają prawo do świadczenia przedemerytalnego,
\\ mają prawo do zasiłku przedemerytalnego,
są niewidome lub niedosłyszące.

5. Zniżki samorządowe
W ramach polityki senioralnej poszczególne samorządy wydają tzw. „karty seniora” oraz
umożliwiają skorzystanie z różnorodnych zniżek.
Dla przykładu w Starachowicach działa program
„Karta Seniora 60+”, umożliwiający skorzystanie
ze zniżek w restauracjach, sklepach oraz oczywiście instytucjach miejskich, z kolei np. w Sopocie seniorzy mogą wyrobić sobie tzw. Kartę
Sopocką, która obniża ceny w lokalach gastronomicznych, obiektach sportowych oraz kulturalnych.
Aby dowiedzieć się, jakie zniżki oferuje nam
konkretny samorząd, warto zadzwonić do urzędu miasta bądź gminy. O zniżkę warto również
zapytać zawsze przed zamówieniem usługi
w danym punkcie, np. podczas wywoływania
zdjęć czy przy zakupie biletów do kina.

