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SPRAWOZDANIE 
 

KOMISJI USTAWODAWCZEJ 

oraz 

KOMISJI RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 

o projekcie ustawy o zmianie ustawy o rencie socjalnej (druk nr 70) 

 

Marszałek Senatu w dniu 7 marca 2012 r. skierował do Komisji Ustawodawczej oraz 
Komisji Rodziny i Polityki Społecznej projekt ustawy o zmianie ustawy o rencie 
socjalnej w celu rozpatrzenia go w pierwszym czytaniu. 

Komisje na wspólnych posiedzeniach w dniach 8 maja oraz 18 lipca 2012 r. 
rozpatrzyły w pierwszym czytaniu przedstawiony przez wnioskodawców projekt 
ustawy i wnoszą o przyjęcie bez poprawek załączonego projektu ustawy oraz 
projektu uchwały w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy. 
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projekt 

U C H WA Ł A  

S E N A T U  R Z E C Z Y P O S P O L I T E J  P O L S K I E J  

z dnia  

w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o rencie socjalnej 

 

 

 

 

Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 

1997 r., Senat wnosi do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej projekt ustawy o zmianie ustawy 

o rencie socjalnej. 

Jednocześnie upoważnia senatora Bohdana Paszkowskiego do reprezentowania Senatu 

w pracach nad projektem. 



projekt 

 

U S T AWA  

z dnia 

o zmianie ustawy o rencie socjalnej 

Art. 1. W ustawie z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej (Dz. U. Nr 135, 

poz. 1268, z późn. zm.1)) w art. 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Renta socjalna wynosi 100 % kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej 

niezdolności do pracy określonej w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu 

Ubezpieczeń Społecznych.”. 

Art. 2. Renta socjalna, o której mowa w ustawie zmienianej w art. 1, wynosi:  

1) w roku 2013 – 88%, 

2) w roku 2014 – 92%, 

3) w roku 2015 – 96%  

- kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy określonej w ustawie z dnia 

17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. 

z 2009 r. Nr 153, poz. 1227, z późn. zm.2)). 

Art. 3. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r. 

                                                 
1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 120, poz. 1252, 

z 2005 r. Nr 94, poz. 788, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, z 2007 r. Nr 120, poz. 818 i Nr 176, poz. 1241, z 2008 
r. Nr 70, poz. 416, z 2009 r. Nr 97, poz. 800, z 2010 r. Nr 40, poz. 229 i Nr 182, poz. 1228 oraz 
z 2011 r. Nr 75, poz. 398, Nr 106, poz. 622 i Nr 224, poz. 1338. 

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 40, poz. 224, 
Nr 134, poz. 903, Nr 205, poz. 1365, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726 i Nr 238, poz. 1578, 
z 2011 r. Nr 75, poz. 398, Nr 149, poz. 887, Nr 168, poz. 1001, Nr 187, poz. 1112, Nr 205, poz. 1203 oraz 
z 2012 r. poz. 118, poz. 251, poz. 637 i poz. 664. 



U Z A S A D N I E N I E  

 

Projekt inicjatywy ustawodawczej w sprawie zmiany ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. 

o rencie socjalnej (Dz. U. Nr 135, poz. 1268, z późn. zm.) stanowi realizację postulatu 

zawartego w petycji P-21/2010, zgłoszonej do Marszałka Senatu przez środowisko związane 

z osobami niepełnosprawnymi tj. rodziców i opiekunów dzieci, które wymagają całodobowej 

opieki i pomocy w codziennych czynnościach (Internetowe Forum Rodzin Osób 

Niepełnosprawnych "Razem Możemy Więcej"). Autorzy petycji wskazują na niski poziom 

życia zarówno osób niepełnosprawnych wymagających pomocy oraz opieki, jak i ich rodzin, 

przez co czują się pokrzywdzeni. Uważają oni, że pomoc państwa jest niewystarczającą, 

a także niezgodna ze standardami krajów UE.  

Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji uznała za celowe wniesienie 

inicjatywy ustawodawczej Senatu podwyższającej wysokość renty socjalnej. Renta socjalna 

przysługuje osobie pełnoletniej całkowicie niezdolnej do pracy z powodu naruszenia 

sprawności organizmu, które powstało: przed ukończeniem 18. roku życia, w trakcie nauki 

w szkole lub w szkole wyższej - przed ukończeniem 25. roku życia albo w trakcie studiów 

doktoranckich lub aspirantury naukowej. Świadczenie jest finansowane z budżetu państwa. 

Renta socjalna wynosi 84% kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do 

pracy, określonej w ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu 

Ubezpieczeń Społecznych, Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227, z późn. zm.) i jest 

waloryzowana na zasadach i w trybie określonych dla emerytur i rent z Funduszu 

Ubezpieczeń Społecznych.  

Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji podjęła decyzję o celowości 

zrównania wysokości renty socjalnej z kwotą najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności 

do pracy przyznawanej na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach 

i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, ale uwzględniając stan finansów państwa 

oraz jego wydolność finansową, zdecydowała, że podwyższenie wysokości renty socjalnej, 

finansowanej z budżetu państwa, nastąpi stopniowo i z rozłożeniem w czasie. Kierując się 

więc możliwościami finansowymi państwa, zaproponowano stopniowe zwiększanie 

wysokości renty socjalnej o 4 pkt procentowe w kolejnych latach, rozpoczynając od dnia 

1 stycznia 2013 r., aby docelowo osiągnąć wysokość 100% renty dla osób całkowicie 

niezdolnych do pracy. Zgodnie z ustawą z dnia 13 stycznia 2012 r. o zmianie ustawy 
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o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw 

(Dz. U. z 2012 poz. 118) od dnia 1 marca 2012 r. kwota najniższej renty z tytułu niezdolności 

do pracy dla osób całkowicie niezdolnych do pracy wynosi 799,18 zł miesięcznie, 

a w związku z tym od dnia 1 marca 2012 r. wysokość zwaloryzowanej renty socjalnej wynosi 

682, 67 zł (przyznana przed dniem 1 marca 2012 r., zaś przyznana po dniu 29 lutego 2012 r. 

wynosi 671, 31 zł).  

Projektowana ustawa wpłynie pozytywnie na społeczny odbiór przepisów dotyczących 

świadczeń dla osób niepełnosprawnych. Uwzględniono w projekcie ustawy wyrażone 

w petycji oczekiwania i potrzeby środowiska osób niepełnosprawnych od dzieciństwa lub 

których niepełnosprawność powstała w młodym wieku, a którzy dotychczas otrzymywali 

rentę socjalną, w wysokości 84% renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, nie mając 

stażu ubezpieczeniowego, uprawniającego do uzyskania renty z tytułu niezdolności do pracy 

z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.  

Ustawa powoduje skutki finansowe dla budżetu państwa. Według opinii Ministra 

Finansów projekt ustawy generuje dodatkowe koszty dla budżetu państwa w latach 2013-

2016 w wysokości ok. 1 mld zł, a po podwyższeniu docelowo wymiaru renty socjalnej 

w każdym roku wydatki wzrosną o 0,5 mld zł, (z tendencją rosnącą: ze względu na liczbę 

uprawnionych do otrzymywania renty i wzrost wysokości świadczenia z tytułu waloryzacji). 

Projekt ustawy skonsultowano z Pierwszym Prezesem Sądu Najwyższego, który, 

podobnie jak Krajowa Rada Sądownictwa oraz Krajowa Izbą Radców Prawnych, nie zgłosił 

żadnych uwag do projektu.  

Rzecznik Ubezpieczonych, Prezes Zakładu Ubezpieczeń, Minister Pracy i Polityki 

Społecznej oraz Minister Finansów wyraził o projekcie opinie negatywne. 

Rzecznik Ubezpieczonych opowiedział się za pozostawieniem renty socjalnej 

w wysokości mniejszej niż najniższa renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, 

zwracając uwagę, że wysokość najniższej renty z tytułu niezdolności do pracy tożsama 

z wysokością najniższej emerytury. Rzecznik, opowiadając się za wspomaganiem osób 

niepełnosprawnych od dzieciństwa przez państwo, uzasadnił swoje stanowisko argumentami 

natury systemowej i istotnymi różnicami w charakterze świadczeń z ubezpieczenia 

społecznego, należnych za wypracowany staż ubezpieczeniowy i opłacane składki oraz renty 

socjalnej, finansowanej z budżetu państwa.  
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Prezes Zakładu Ubezpieczeń w przedstawionej opinii wskazuje na potrzebę 

dookreślenia zasady podwyższania kwoty rent socjalnych w okresie przejściowym oraz na 

skutki finansowe projektowanego uregulowania i zwiększenie przez to wydatków budżetu 

państwa.  

Minister Pracy i Polityki Społecznej rozumiejąc środowiska osób niepełnosprawnych, 

w których ocenie kwota renty socjalnej jest niska, wyjaśnia charakter tego świadczenia 

i istotne jego różnice w stosunku do świadczenia rentowego z Funduszu Ubezpieczeń 

Społecznych. Minister zwraca uwagę na ustawowe podwyższenie wysokości progu osiągania 

przychodów, powyżej którego renta socjalna podlega zawieszeniu, od dnia 1 stycznia 2012 r. 

ustalonego na poziomie 70% przeciętnego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, 

ogłaszany przez Prezesa GUS do celów emerytalnych (wcześniej zaś na poziomie 30% tego 

wynagrodzenia), co oznacza możliwości dorabiania przez uprawnionych do renty socjalnej 

i było postulowane przez środowiska w celu łączenia uzyskania możliwości renty socjalnej 

z pracą zarobkową. Minister Pracy i Polityki Społecznej wskazuje także na skutki finansowe 

projektowanego rozwiązania dla budżetu państwa.  

Minister Finansów, w opinii nadesłanej na wniosek Komisji Ustawodawczej i Komisji 

Rodziny i Polityki Społecznej rozpatrujących projekt, opowiedział się przeciwko tej 

inicjatywie ze względu na jej skutki finansowe oraz sprzeczność z celami polityki Rządu, 

zmierzającego do zlikwidowania nadmiernego deficytu sektora instytucji rządowych 

i samorządowych. Minister podkreślił podwyżkę renty socjalnej dokonaną w roku 2012 r., 

w którym waloryzacja kwotowa ukształtowała wysokość tego świadczenia na poziomie 

wyższym niż gdyby stosowano wskaźnik procentowy. W kontekście działań ograniczających 

deficyt budżetu państwa – zwiększenia składki rentowej po stronie pracodawców oraz 

wydłużenia wieku emerytalnego, a także faktu wzrostu wysokości renty socjalnej w roku 

2012 oraz wzrostu wysokości renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, która ma 

bezpośredni wpływ na wysokość renty socjalnej (stanowi ona jej 84%), Minister Finansów 

nie znalazł uzasadnienia dla proponowanej inicjatywy ustawodawczej. 

Pozytywne opinie wyrazili przedstawiciele środowisk osób niepełnosprawnych: 

Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych SPES oraz Prezes Polskiego Związku 

Niewidomych. Stowarzyszenie SPES wnosi o dalsze rozszerzenie zakresu materii projektu 

o wyłączenie rent socjalnych spoza egzekucji. Prezes Polskiego Związku Niewidomych 
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opowiada się za szybszym niż przewiduje projekt podwyższeniem wysokości renty socjalnej 

do 100% kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy (już od roku 2014).  

Podczas posiedzenia wspólnego Komisji Ustawodawcza i Komisji Rodziny i Polityki 

Społecznej przedstawiciel Ministra Pracy i Polityki Społecznej wyraził negatywne 

stanowisko w stosunku do uregulowań projektu, motywując je względami systemowymi 

i wskazując także na kierunek obecnej reformy ubezpieczeń społecznych, w której 

przesądzono, że dla skorzystania z uprawnienia otrzymywania najniższej emerytury 

wymagane jest 25 lat stażu ubezpieczeniowego.  

Projekt ustawy nie jest objęty prawem Unii Europejskiej. 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

T ł o c z o n o   z   p o l e c e n i a   M a r s z a ł k a   S e n a t u 

…………………………………………………………………………………………............................ 


