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       Pan 

                                                      Tomasz Grodzki 

     Marszałek Senatu RP 

 

Szanowny Panie Marszałku,     

w odpowiedzi na oświadczenie senatorskie, znak: BPS/043-26-1120-MRPS/21, Pana 

Senatora Jana Filipa Libickiego, złożone podczas 26. posiedzenia Senatu RP w sprawie 

odmowy przyznania osobie pobierającej tzw. rentę uczniowską dodatkowej renty po zmarłej 

mamie, uprzejmie przedstawiam, co następuje. 

Pan Senator Jan Filip Libicki w przesłanym wystąpieniu przedstawił sprawę 

możliwości łączenia renty uczniowskiej z rodzinną.  

Zgodnie z obowiązującymi do 31 grudnia 1998 r. przepisami art. 63 ust. 1 ustawy z 

dnia 14 grudnia 1982 r. o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin (Dz. U. 

poz. 267, z późn. zm.), renta uczniowska była przyznawana uczniom szkół 

ponadpodstawowych, studentom szkół wyższych i uczestnikom studiów doktoranckich 

lub aspirantury naukowej, jeżeli stali się całkowicie niezdolni do pracy i samodzielnej 

egzystencji lub całkowicie niezdolni do pracy w czasie uczęszczania do szkoły lub 

odbywania studiów. 

Przepisy obecnie obowiązującej ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach 

i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 291, z późn. zm., dalej 

„ustawy emerytalnej”), nie przewidują możliwości uzyskania prawa do renty uczniowskiej. 

Z mocy art. 180 ustawy emerytalnej osoby uprawnione w dniu 1 stycznia 1999 r. do renty 

z tytułu niezdolności do pracy (w tym renty uczniowskiej) zachowały uprawnienia do tej 

renty na zasadach obowiązujących przed dniem wejścia w życie ustawy emerytalnej. 

Z danych statystycznych będących w posiadaniu ZUS wynika, że liczba osób 

pobierających w grudniu 2020 r. renty uczniowskie (IU) wyniosła 10,2 tys. 
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Renta socjalna, zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie 

socjalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1300), 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;  

 w trakcie kształcenia w szkole doktorskiej, studiów doktoranckich lub aspirantury 

naukowej. 

Renta socjalna nie przysługuje osobie uprawnionej do emerytury, uposażenia w 

stanie spoczynku, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty inwalidzkiej lub pobierającej 

świadczenie o charakterze rentowym z instytucji zagranicznych, renty strukturalnej, 

a także osobie uprawnionej do zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego 

lub nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego (art. 7 ust. 1 ustawy o rencie socjalnej). 

W przypadku zbiegu uprawnień do renty socjalnej z uprawnieniem do renty rodzinnej 

kwota renty socjalnej zostaje obniżona tak, żeby łączna kwota obu świadczeń nie 

przekraczała 200% kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, z tym że 

kwota renty socjalnej nie może być niższa niż 10% kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej 

niezdolności do pracy. Renta socjalna nie przysługuje, jeżeli kwota renty rodzinnej 

przekracza 200% kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy (art. 9 

ustawy o rencie socjalnej). 

 

Renta rodzinna, zgodnie z art. 68 ustawy emerytalnej, przysługuje dziecku 

bez względu na wiek, jeżeli stało się całkowicie niezdolne do pracy oraz do samodzielnej 

egzystencji lub całkowicie niezdolne do pracy przed ukończeniem 16 lat lub w czasie nauki 

w szkole przed ukończeniem 25 lat życia. 

W razie zbiegu u jednej osoby prawa do kilku świadczeń przewidzianych w ustawie 

emerytalnej można pobierać tylko jedno świadczenie - wyższe lub wybrane 

przez zainteresowanego (art. 95 ust. 1 ustawy emerytalnej). 

 

Z powołanych wyżej przepisów wynika, że osobie uprawnionej do renty z tytułu 

niezdolności do pracy, w tym renty uczniowskiej, oraz do renty rodzinnej istotnie przysługuje 

prawo do wypłaty jednego świadczenia - wyższego lub wybranego przez osobę 

zainteresowaną. Są to bowiem świadczenia z systemu ubezpieczeń społecznych, w przypadku 
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których obowiązuje zasada wypłaty jednego świadczenia, jak już wskazano, wyższego 

lub wybranego przez zainteresowanego.  

Inaczej przedstawia się sprawa zbiegu świadczenia wypłacanego z zabezpieczenia 

społecznego (o charakterze pomocy społecznej), jakim jest renta socjalna oraz renty 

rodzinnej jako świadczenia z ubezpieczeń społecznych. Osobom uprawnionym do renty 

socjalnej i jednocześnie do renty rodzinnej, której wysokość nie przekracza 200% kwoty 

najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, przysługuje prawo do wypłaty 

obydwu tych świadczeń. Łączna kwota renty rodzinnej i socjalnej nie może jednak 

przekraczać 200% kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. W 

przypadku przekroczenia tej kwoty wysokość renty socjalnej jest obniżana. Kwota obniżonej 

renty socjalnej nie może być niższa niż 10% kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej 

niezdolności do pracy. Renta socjalna nie przysługuje, jeżeli kwota renty rodzinnej 

przekracza 200% kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. W takim 

przypadku jest wypłacana tylko renta rodzinna. 

 

Mam nadzieję, że powyższe wyjaśnienia wyczerpują zagadnienia pozostające 

w zakresie zainteresowania Pana Senatora Jana Filipa Libickiego. 

 

Z poważaniem, 

MINISTER RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ  

z up.  Anna Schmidt 

                Sekretarz Stanu 

/-/ podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym 
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