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Szanowny Panie Marszałku,     

odpowiadając na oświadczenie senatora Jana Filipa Libickiego, złożone podczas 

11. posiedzenia Senatu RP w dniu 3 czerwca 2020 r., w sprawie wysokości dodatku dla sierot 

zupełnych, uprzejmie wyjaśniam, co następuje. 

Dodatek dla sieroty zupełnej, o którym mowa w art. 76 ustawy z dnia 17 grudnia 

1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2020 r.  

poz. 53, z późn. zm.), nie jest świadczeniem samoistnym, lecz przysługuje wyłącznie osobie 

uprawnionej do renty rodzinnej i faktycznie pobierającej to świadczenie. Dodatek ten 

przysługuje dziecku, którego ojciec i matka nie żyją, a także dziecku, którego matka zmarła, 

a ojciec jest nieznany. Jeżeli do renty rodzinnej uprawnionych jest więcej niż jedno dziecko 

będące sierotą zupełną, każdemu z tych dzieci pobierających należną mu część renty 

rodzinnej, przysługuje pełna kwota dodatku.  

Jest to swoista rekompensata finansowa dla osób, które – teoretycznie – mogłyby się 

ubiegać o przyznanie rent rodzinnych z dwóch tytułów (śmierci każdego z rodziców), jednak 

w związku z art. 95 ust. 1 ww. ustawy pobierać mogą tylko jedną rentę.  

Funkcja tego dodatku polega na łagodzeniu szczególnie ciężkiej sytuacji życiowej, 

jaką dla dzieci jest śmierć obojga rodziców. Nie znajduję uzasadnienia do zróżnicowania 

wysokości tego dodatku, która obecnie wynosi 432,12 zł i nie podlega podatkowi od osób 
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fizycznych, w zależności od tego, czy dziecko ma prawo do renty rodzinnej bez względu na 

wiek, ponieważ jest całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji, czy też 

dlatego, że uczy się w szkole podstawowej, ponadpodstawowej lub w szkole wyższej. 

Nadmieniam, że kwota dodatku dla sieroty zupełnej podlega corocznej waloryzacji, tak więc 

wzrośnie od 1 marca 2021 r.   

Z wyrazami szacunku 

 

 

              MINISTER 

                 z up.  Stanisław Szwed  

                                Sekretarz Stanu 

   /-/ podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym 
 


