
Oświadczenie złożone 

przez senatora Jana Filipa Libickiego 

na 21. posiedzeniu Senatu 

w dniu 19 lutego 2021 r. 

Oświadczenie skierowane do minister rodziny i polityki społecznej Marleny Maląg oraz do rzecznika 

praw obywatelskich Adama Bodnara 

Szanowna Pani Minister! Szanowny Panie Ministrze! 

Zwróciła się do mnie – pozostająca na tzw. rencie uczniowskiej – osoba z niepełnosprawnością, pani E. 

M. Z tytułu posiadania tej renty nie może ona otrzymać renty rodzinnej po ojcu, co byłoby możliwe, gdyby 

posiadała rentę socjalną. Swego czasu renty socjalne zastąpiły m.in. renty uczniowskie. Załączam list pani M. 

do mnie w tej sprawie. 

„Dzień dobry, 

Panie Senatorze, jestem osobą niepełnosprawną z Wielkopolski. Jestem na rencie uczniowskiej (szkolnej) 

i mam problem z wypłatą przyznanej mi renty rodzinnej po Ojcu. W tej chwili rent uczniowskich już nie ma, 

bo zastąpiły je obecne renty socjalne. Renty uczniowskie (szkolne) były przyznawane, gdy niepełnospraw-

ność powstała również przed 18-tym rokiem życia i w trakcie nauki w szkole. Kwotowo obie renty są iden-

tyczne: uczniowska i socjalna. Obie są także limitowane do wysokości najniższej renty. Osoby pobierające 

rentę uczniowską mają także prawo do renty rodzinnej po zmarłym rodzicu, tak jak to jest w przypadku renty 

socjalnej, jednak problem nie do rozwiązania jest, w przypadku gdy świadczenie po zmarłym rodzicu wynosi 

tyle co najniższa renta. Mój tata właśnie miał taką najniższą rentę. 

Złożyłam wniosek do ZUS-u, byłam na komisji i renta rodzinna została mi przyznana, ale co z tego, skoro 

ZUS mi tę rentę rodzinną od razu zawiesił – bo wynosiła tyle samo, co moja uczniowska, gdyż zgodnie 

z prawem: renty uczniowskiej nie można łączyć z rodzinną – tak jak to jest w przypadku renty socjalnej 

i rodzinnej – gdy kwota obu rent wynosi do 200% kwoty najniższej renty. Jestem w sytuacji bez wyjścia, 

jedynie zmiana przepisów może zmienić ten smutny fakt. Dlatego bardzo proszę o zainteresowanie się tym 

tematem, o zmianę przepisów. To jest pilny temat dla najbiedniejszych niepełnosprawnych. A może wystar-

czy zmienić zapis, żeby renta rodzinna dla osób, których niepełnosprawność powstała przed 18-tym rokiem 

życia i w trakcie nauki w szkole wynosiła 200 procent najniższej renty. Wówczas osoby pobierające rentę 

uczniowską i socjalną byłyby równo traktowane. Ta niesprawiedliwość bardzo mnie boli i boję się nawet 

myśleć o starości, która zbliża się wielkimi krokami… Chciałabym wierzyć, że doczekam się sprawiedliwo-

ści. 

Mam nawet opinię prawnika, który przeanalizował obowiązujące przepisy. 

Opinia prawnika brzmi następująco: 

«W opisanej sytuacji przepisy i ich stosowanie przez sądy wyglądają niestety tak, jak opisała pani E. Oso-

ba, której przyznano rentę uczniowską, nie ma prawa do jednoczesnego pobierania renty rodzinnej. 

Jedną z nich musi zawiesić. 

Tymczasem osobie pobierającej rentę socjalną – która zgodnie z orzecznictwem sądów jest odpowiedni-

kiem renty uczniowskiej – przysługuje prawo do renty rodzinnej w zbiegu z rentą socjalną w wysokości do 

220 procent kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. 

Wydaje się, że można w tym zakresie wskazywać na naruszenie konstytucyjnej normy równości wobec 

prawa lub inaczej równości w prawie, która nakazuje, aby prawodawstwo traktowało na równi osoby znajdu-

jące się w podobnej sytuacji, to jest w tym przypadku osoby pobierającej rentę uczniowską i osoby, którym 

przysługuje prawo do renty socjalnej. 

W tym przypadku przede wszystkim należy podjąć wszelkie możliwe kroki w celu zainicjowania zmian w 

przepisach dotyczących renty uczniowskiej». 

Podstawa prawna: Art. 32 ust. 1 i 2, art. 118 Konstytucji RP (Dz. U. z 1997 r. nr 78, poz. 483). 

Gdybym była o 4 lata młodsza, to moja renta nazywałaby się już socjalna (bo renty uczniowskie zastąpiły 

renty socjalne) i wtedy nie miałabym najmniejszego problemu z wypłatą renty rodzinnej. Można powiedzieć, 

że miałam kolejnego pecha, bo urodziłam się za wcześnie o 4 lata. W tej chwili czuję się dyskryminowana, 

wykluczona ze społeczeństwa, pozostawiona sama sobie ze swoim problemem. 

Moje rozczarowanie i poczucie niesprawiedliwości jest ogromne. 

W tej chwili jesteśmy ubożsi o 1200 zł brutto na MIESIĄC w porównaniu do osób które mogą łączyć ren-



tę socjalną z rodzinną, a nasza niepełnosprawność powstała w identycznych przedziałach wiekowych (tylko 

inaczej się nazywa nasza renta – taki relikt przeszłości) dlatego tak bardzo jest to krzywdzące i niesprawie-

dliwe. Uświadomiłam sobie, że oprócz choroby po tacie dziedziczę jeszcze biedę. 

Na genetykę, jak wiemy, nikt nie ma wpływu, ale przepisy tworzą ludzie. Ja wiem, że jestem zwykłym 

szarym człowiekiem, mieszkającym na wsi, ale prawo powinno być równe dla wszystkich, powinno chronić 

przede wszystkim osoby niepełnosprawne. 

Ja szukam pomocy dla siebie i dla wszystkich osób, które są w identycznej sytuacji jak ja. 

Przyszłość przeraża mnie coraz bardziej… 

Z całego serca proszę o pomoc, o zmianę przepisów – abyśmy też mieli prawo do łączenia renty uczniow-

skiej z rodzinną – tak jak to jest w przypadku rent socjalnych i rodzinnych. 

Mając rentę uczniowską nie mogę złożyć wniosku do ZUS-u o rentę socjalną – tego przepisy też zabrania-

ją. To jest zamknięte koło… Jak z tego wybrnąć??? 

Z poważaniem 

E. M.” 

W związku z tym pozwalam sobie zadać następujące pytania. 

1. Ile osób pobiera obecnie w Polsce renty uczniowskie i jest w podobnej do pani M. sytuacji życiowej? 

2. Czy widzicie Państwo potrzebę podjęcia przez senacką Komisję Rodziny, Polityki Senioralnej i Spo-

łecznej prac legislacyjnych w tej kwestii? 

Będę wdzięczny za udzielenie wyczerpującej odpowiedzi w tej sprawie. 

Jan Filip Libicki 
 


