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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty  

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony  

M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  

do projektu ustawy o zmianie ustawy o rencie socjalnej 

 

(druk nr 286 S) 

 

USTAWA z dnia 27 czerwca 2003 r. O RENCIE SOCJALNEJ (Dz. U. z 2013 r. poz.  982 i 

1650 oraz z 2014 r. poz. 1175 i 1682) 

 

 

Art. 10. 

[1. Prawo do renty socjalnej zawiesza się w razie osiągania przychodu z tytułu działalności 

podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego.] 

<1. Rentę socjalną zmniejsza się lub prawo do renty socjalnej zawiesza się w razie 

osiągania przychodu z tytułu działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia 

społecznego.> 

2. Za działalność podlegającą obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, o której mowa w ust. 

1, uważa się zatrudnienie, służbę, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 4 i 6 ustawy o 

emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, lub inną pracę zarobkową 

albo prowadzenie działalności pozarolniczej. 

3. Za przychód, o którym mowa w ust. 1, w przypadku prowadzenia działalności 

pozarolniczej uważa się przychód stanowiący zadeklarowaną podstawę wymiaru składki 

na ubezpieczenia społeczne w rozumieniu ustawy z dnia 13 października 1998 r. o 

systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585, z późn. zm.), 

zwanej dalej "ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych". 

4. Za przychód, o którym mowa w ust. 1, uważa się również kwoty pobranych zasiłków: 

chorobowego, macierzyńskiego i opiekuńczego oraz wynagrodzenia za czas niezdolności 

do pracy, kwoty świadczenia rehabilitacyjnego i wyrównawczego, zasiłku 

wyrównawczego i dodatku wyrównawczego. 

5. Prawo do renty socjalnej ulega zawieszeniu w razie osiągania przychodu innego niż 

wymieniony w ust. 1-4, zaliczonego do źródeł przychodów podlegających opodatkowaniu 

na zasadach określonych w art. 27 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym 

od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), z zastrzeżeniem art. 9 ust. 1 i 

2, lub osiągania przychodów z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1541021:part=a6u1p4&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1541021:part=a6u1p6&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1543503&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1008538:part=a27&full=1


- 2 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

lub innych umów o podobnym charakterze, opodatkowanych na podstawie przepisów o 

zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby 

fizyczne. 

5a. Prawo do renty socjalnej ulega zawieszeniu również w razie osiągania przychodu za 

granicą z tytułów wymienionych w ust. 1, 2, 4 i 5. 

5b. Do celów stosowania przepisu ust. 5a przy ustalaniu równowartości w polskich złotych 

kwoty przychodu wyrażonej w walucie obcej zastosowanie ma średni kurs złotego do 

waluty obcej, ogłoszony przez Narodowy Bank Polski, z ostatniego dnia roboczego 

miesiąca, w którym przychód został osiągnięty. 

<5c. W razie osiągania przychodu w kwocie przekraczającej 70% przeciętnego 

miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, ostatnio ogłoszonego przez 

Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego do celów emerytalnych, nie wyżej jednak 

niż 130% tej kwoty, świadczenie ulega zmniejszeniu o kwotę przekroczenia, nie 

większą jednak niż kwota maksymalnego zmniejszenia obowiązująca w przypadku 

rent z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.> 

[6.  Prawo do renty socjalnej zawiesza się za miesiąc, w którym zostały osiągnięte przychody, 

o których mowa w ust. 1-5a, w łącznej kwocie wyższej niż 70% przeciętnego miesięcznego 

wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego 

Urzędu Statystycznego do celów emerytalnych. 

7. Osoba pobierająca rentę socjalną lub jej przedstawiciel ustawowy są obowiązani 

niezwłocznie powiadomić organ wypłacający rentę socjalną o osiąganiu przychodu w 

kwocie powodującej zawieszenie prawa do renty socjalnej. Powiadomienie następuje w 

formie pisemnego oświadczenia. W przypadku gdy składki na ubezpieczenia społeczne są 

odprowadzane przez płatnika składek, osoba pobierająca rentę socjalną jest obowiązana 

do przedstawienia zaświadczenia albo oświadczenia określającego kwotę przychodu.] 

<6. Prawo do renty socjalnej zawiesza się za miesiąc, w którym zostały osiągnięte 

przychody, o których mowa w ust. 1–5a, w łącznej kwocie wyższej niż 130% 

przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy ostatnio 

ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego do celów emerytalnych. 

7. Osoba pobierająca rentę socjalną lub jej przedstawiciel ustawowy są obowiązani 

niezwłocznie powiadomić organ wypłacający rentę socjalną o osiąganiu przychodu w 

kwocie powodującej zmniejszenie renty socjalnej lub zawieszenie prawa do renty 

socjalnej. Powiadomienie następuje w formie pisemnego oświadczenia. W przypadku 
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gdy składki na ubezpieczenia społeczne są odprowadzane przez płatnika składek, 

osoba pobierająca rentę socjalną jest obowiązana do przedstawienia zaświadczenia 

albo oświadczenia określającego kwotę przychodu.> 

7a. Oświadczenia, o których mowa w ust. 7, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej 

za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w 

nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie 

fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności 

karnej za składanie fałszywych zeznań. 

8. Organ wypłacający rentę socjalną może wystąpić do urzędu skarbowego o przekazanie 

informacji o wysokości przychodów objętych podatkiem dochodowym od osób fizycznych 

lub zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez 

osoby fizyczne lub informacji o opodatkowaniu działalności na zasadzie karty podatkowej 

w celu dokonania weryfikacji oświadczenia złożonego przez osobę pobierającą rentę. 

[9. Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ogłasza w Dzienniku Urzędowym 

Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", w terminie do 14. dnia roboczego drugiego 

miesiąca każdego kwartału kalendarzowego, kwotę przychodu, o której mowa w ust. 6, z 

zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek groszy.] 

<9. Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ogłasza w Dzienniku Urzędowym 

Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”: 

1) w terminie do 14. dnia roboczego drugiego miesiąca każdego kwartału 

kalendarzowego – kwotę przychodu, o której mowa w ust. 5c i 6, z zaokrągleniem 

w górę do pełnych dziesiątek groszy; 

2) w terminie do 14. roboczego dnia listopada – kwoty graniczne przychodu dla 

mijającego roku kalendarzowego.> 

 

Art. 11. 

1. Postępowanie w sprawie przyznania renty socjalnej wszczyna się na podstawie wniosku 

osoby ubiegającej się o rentę socjalną lub jej przedstawiciela ustawowego. 

2. Postępowanie w sprawie przyznania renty socjalnej wszczyna się również na wniosek innej 

osoby albo kierownika ośrodka pomocy społecznej, działających za zgodą osób, o których 

mowa w ust. 1. 

3. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia, 

wzór wniosku o przyznanie renty socjalnej, uwzględniając instrukcję jego wypełnienia, 
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wykaz dokumentów, które należy dołączyć do wniosku, szczegółowy tryb postępowania w 

sprawach o przyznanie renty socjalnej, tryb powiadamiania Zakładu oraz organów 

emerytalno-rentowych o tymczasowym aresztowaniu i odbywaniu kary pozbawienia 

wolności, wykaz dokumentów potwierdzających prawo do 50% kwoty renty socjalnej, 

uwzględniając współdziałanie osoby aresztowanej lub odbywającej karę pozbawienia 

wolności z dyrektorem aresztu śledczego lub zakładu karnego. 

<4. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze 

rozporządzenia, szczegółowe zasady zmniejszania renty socjalnej, uwzględniając 

wysokość przychodu określoną w art. 10 ust. 5c oraz szczególny charakter renty 

socjalnej.> 

Art. 12. 

1. Decyzję w sprawie przyznania renty socjalnej wydaje i świadczenie to wypłaca jednostka 

organizacyjna Zakładu właściwa ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu osoby 

ubiegającej się o rentę socjalną. 

2. W przypadku gdy rentę rodzinną wypłaca jednostka organizacyjna Zakładu wskazana przez 

Prezesa Zakładu, rentę socjalną przyznaje i wypłaca ta jednostka. 

3. W przypadku gdy uprawnienia do renty rodzinnej zostały ustalone przez organ emerytalno-

rentowy, organ ten ustala, w drodze decyzji, wysokość renty socjalnej, wypłaca tę rentę, a 

w przypadku określonym w art. 9 ust. 2 odmawia wypłaty renty socjalnej lub wstrzymuje 

wypłatę tej renty. 

[4. Organ emerytalno-rentowy wypłacający rentę socjalną wydaje decyzję o wstrzymaniu 

wypłaty renty socjalnej w razie wystąpienia okoliczności powodujących zawieszenie prawa 

lub wstrzymanie wypłaty renty socjalnej.] 

<4. Organ emerytalno-rentowy wypłacający rentę socjalną wydaje decyzję 

o zmniejszeniu renty socjalnej w razie wystąpienia okoliczności uzasadniających jej 

zmniejszenie albo wstrzymaniu wypłaty renty socjalnej w razie wystąpienia 

okoliczności powodujących zawieszenie prawa lub wstrzymanie wypłaty renty 

socjalnej.> 

5. W przypadku gdy organ emerytalno-rentowy ustali prawo do renty rodzinnej, jest 

obowiązany do powiadomienia Zakładu o przyznaniu tej renty osobom pobierającym rentę 

socjalną. 

6. Od decyzji w sprawie renty socjalnej wydanej przez jednostkę organizacyjną Zakładu lub 

przez organ emerytalno-rentowy osobie ubiegającej się o rentę socjalną przysługują środki 
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odwoławcze przewidziane dla decyzji w sprawach emerytur i rent w ustawie o systemie 

ubezpieczeń społecznych. 
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