
 

 
 
 

 

                                                                                               /zgodnie ze znacznikiem czasu/           

              MINISTER 

      Rodziny i Polityki Społecznej 
           
 

DPS-I.070.42.2021.AP                     

                              

                                                                  Pan Stanisław Trociuk 

 Zastępca Rzecznika  

      Praw Obywatelskich 

                                                                     

 

Szanowny Panie Rzeczniku! 

w odpowiedzi na wystąpienie z dnia 26 lipca br., znak III.7060.358.2021.DS, uprzejmie 

proszę o przyjęcie następujących wyjaśnień. 

Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej (Dz.U. z 2020 r. 

poz. 1300) renta socjalna przysługuje osobie pełnoletniej całkowicie niezdolnej do pracy               

z powodu naruszenia sprawności organizmu, które powstało: 

1) przed ukończeniem 18. roku życia, 

2) w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej - przed ukończeniem 25. roku życia, 

3) w trakcie kształcenia w szkole doktorskiej, studiów doktoranckich lub aspirantury 

naukowej. 

Osobie, która spełnia powyższe warunki przysługuje: 

1)  renta socjalna stała - jeżeli całkowita niezdolność do pracy jest trwała; 

2)  renta socjalna okresowa - jeżeli całkowita niezdolność do pracy jest okresowa. 

Renta socjalna okresowa przysługuje przez okres wskazany w decyzji jednostki 

organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 

Na podstawie art. 10 ust. 6 ustawy o rencie socjalnej prawo do tego świadczenia 

zawiesza się za miesiąc, w którym zostały osiągnięte przychody w łącznej kwocie wyższej niż 

70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy ostatnio ogłoszonego 

przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego do celów emerytalnych (od 1 czerwca               

do 31 sierpnia 2021 r. - 3977,10 zł).  

Renta socjalna jest świadczeniem pieniężnym przysługującym w związku                             

z niezdolnością do pracy. Stanowi rodzaj pomocy finansowej państwa przede wszystkim dla 

 



 

 
 
 

 

osób, które w młodym wieku doznały naruszenia sprawności organizmu i tym samym utraciły 

szansę na samodzielne zarobkowanie. 

W związku ze zgłaszanymi postulatami środowisk osób uprawnionych do renty 

socjalnej, Rada Ministrów postanowiła wnieść do Sejmu RP projekt zawierający między 

innymi zmianę zasad zawieszania prawa do renty socjalnej. W dniu 24 czerwca 2021 r. Sejm 

RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych 

innych ustaw (przekazaną do podpisu Prezydenta RP), w której dokonuje się zmiany ustawy     

z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej w zakresie zasad zawieszania prawa do tego 

świadczenia.   

Ustawa przyjmuje, że renta socjalna będzie podlegała takim samym zasadom 

zawieszenia lub zmniejszenia, w razie osiągania przychodu z tytułu działalności podlegającej 

obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, co emerytury i renty z tytułu niezdolności do pracy, 

przyznane na mocy ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu 

Ubezpieczeń Społecznych.  

W przypadku osiągania przychodu z tytułu działalności podlegającej obowiązkowi 

ubezpieczeń społecznych, rencista socjalny będzie mógł, bez konsekwencji w wysokości renty, 

osiągnąć przychód wynoszący do 70% przeciętnego wynagrodzenia, natomiast renta socjalna 

ulegnie zawieszeniu w przypadku osiągania tego przychodu w wysokości przekraczającej 

130% przeciętnego wynagrodzenia (od 1 czerwca 2021 r. 7386,10 zł). Przychody w wysokości 

od 70% do 130% przeciętnego wynagrodzenia będą powodować zmniejszenie wysokości renty 

socjalnej, ale nie więcej niż o maksymalną kwotę zmniejszenia.   

Osoba pobierająca rentę socjalną lub jej przedstawiciel ustawowy będą zobowiązani, 

tak jak obecnie, niezwłocznie powiadomić organ wypłacający rentę socjalną o okolicznościach 

powodujących zawieszenie prawa do świadczeń albo zmniejszenie ich wysokości. Tryb 

rozliczania również będzie analogiczny jak w przypadku emerytur i rent z tytułu niezdolności 

do pracy z systemu powszechnego. Ustawa w części dotyczącej zasad zawieszania renty 

socjalnej wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. 

 

                                                                       Z poważaniem, 

MINISTER                                                                                                

                                                                            z up.  

Stanisław Szwed          

 Sekretarz Stanu 

   /-podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/ 


