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MINISTER 

Rodziny i Polityki Społecznej  
 

 

 

   Warszawa /zgodnie ze znacznikiem czasu/ 

BON-IX.058.55.2021.IM 

 

  

 

 

 

Pani 

Elżbieta Witek 

Marszałek Sejmu RP 

 

 

 

Szanowna Pani Marszałek,  

 

w odpowiedzi na oświadczenie senatorskie Pani Gabrieli Morawskiej - Staneckiej złożone 

podczas 34.  posiedzenia Senatu RP w sprawie wydatków z Funduszu Solidarnościowego 

informuję co następuje. 

 

Ad 1  

Zgodnie z ustawą z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 1787, z późn. zm.) przychody Funduszu stanowią: 

1) obowiązkowe składki na Fundusz; 

2) danina solidarnościowa; 

3) odsetki od środków Funduszu pozostających na wyodrębnionych rachunkach bankowych, 

których obowiązek utworzenia wynika z obowiązujących przepisów lub umów, będących  

w dyspozycji kierownika jednostki organizacyjnej realizującej zadania finansowane  

ze środków Funduszu; 

4) odsetki od wolnych środków finansowych przekazanych w zarządzanie ministrowi 

właściwemu do spraw finansów publicznych; 

5) dodatkowa opłata, o której mowa w art. 24 ust. 1a ustawy z dnia 13 października 1998 r.  

o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 266, 321, 568, 695, 875 i 1291); 

 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytinzwgm4toltqmfyc4njtge2dcnbwga
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytinzwgm4toltqmfyc4njtge2dcmbsgy
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytinzzga3dqltqmfyc4njtgi2tqmztha
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytiojsgy2teltqmfyc4njtg43deobzhe
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytiojygu2tgltqmfyc4njthe2tkmbvhe
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytkmbxgy2dcltqmfyc4njugi4dknbugu
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytkmzqg43dqltqmfyc4njvgezdsnrwhe


 

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej 

ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa 

e-mail: info@mrips.gov.pl, tel. 222-500-108 

  
 

 

6) dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie świadczenia uzupełniającego, 

kosztów obsługi wypłaty tego świadczenia, kosztów obsługi wniosku o świadczenie 

uzupełniające oraz kosztów świadczeń zdrowotnych związanych z wydawaniem orzeczeń dla 

osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, o których mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 

31 lipca 2019 r. o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej 

egzystencji  

(Dz. U. poz. 1622 i 2473 oraz z 2020 r. poz. 252); 

7) inne przychody.  

Ponadto, źródłem finansowania zadań w ostatnich latach była także wpłata otrzymana 

z budżetu państwa. 

Ponadto informuję, że ww. przychody służą realizacji całości zadań Funduszu, niezależnie od 

ich źródła, w tym także zadań dotyczących osób z niepełnosprawnościami. 

 

Dodatkowo informuję, że przychody Funduszu Solidarnościowego w latach 2019-2021 

wynosiły: w roku 2019 r. 783 096 tys. zł, w 2020 r. wynosiły 30 743 001 tys. zł oraz w 2021 

r. wynosiły 33 749 709 tys. zł, poniżej przedstawiono ich wyszczególnienie: 

1) składki w 2019 r. wynosiły 766 671 tys. zł, w 20220 r. wynosiły 2 329 774 tys. zł oraz w 

2021 wynosiły 8 712 081 tys. zł; 

2) danina Solidarnościowa płacona od 2020 r. odpowiednio wynosiła 2020 r 1845 346 tys. 

zł, w 2021 r. 2 640 783 tys. zł; 

3) dotacja celowa wypłacona w2021 r wynosiła 1 258 000 tys. zł; 

4) pozostałe przychody  w 2019 r wynosiły 16 425  tys. zł, w 2020 r. wynosiły 67 881 tys. zł 

oraz w 2021 r. 167 386 tys. zł; 

5) inne zwiększenia w 2021 r. wynosiły 20 971 459 tys. zł. 

 

Ad 2  

Poniżej przedstawiam dane statystyczne w zakresie świadczeń wypłaconych przez Zakład 

Ubezpieczeń Społecznych oraz Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ze środków 

Funduszu Solidarnościowego: 

1) kwota świadczeń wypłaconych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych z Funduszu 

Solidarnościowego w latach 2019-2020 i w okresie styczeń - listopad 2021 r. 

a) w 2019 r.: 

 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytgojzguztsltqmfyc4njqgi4domjxge
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytgojzguztsltqmfyc4njqgi4dombzha
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytinbzg44tiltqmfyc4njsge2dcobrge
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytinzvgu3tgltqmfyc4njtgeydgnzsha
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 kwota wypłat jednorazowego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów 

wyniosła 8,7 mld zł. 

b) w 2020 r.: 

 kwota wypłat rent socjalnych wyniosła 3,9 mld zł; 

 kwota wypłat świadczeń uzupełniających dla osób niezdolnych  do samodzielnej 

egzystencji wyniosła 2,2 mld zł; 

 kwota wypłat zasiłków pogrzebowych  po osobach pobierających rentę socjalną 

wyniosła 4,4 mln zł; 

 kwota wypłat dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego dla emerytów   

i rencistów wyniosła 10,2 mld zł. 

   c) w okresie styczeń - listopad 2021 r.: 

 kwota wypłat rent socjalnych wyniosła 3,7 mld zł; 

 kwota wypłat świadczeń uzupełniający dla osób niezdolnych do samodzielnej  

   egzystencji wyniosła 1,9 mld zł; 

 kwota wypłat zasiłków pogrzebowych po osobach pobierających rentę socjalną  

  wyniosła 4,7 mln zł; 

 kwota wypłat dodatkowego rocznego świadczenia dla emerytów i rencistów 

wyniosła 10,7 mld zł; 

 kwota wypłat kolejnego w 2021 r. dodatkowego świadczenia dla emerytów i 

rencistów w listopadzie 2021 r. wyniosła 8,9 mld zł.  

     2) kwota świadczeń wypłaconych przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego  

z Funduszu Solidarnościowego w latach 2019-2020  w okresie styczeń - listopad 2021 

r. wyniosła: 

 od dnia 01 października do dnia 31 grudnia 2019 r. Kasa dokonała wypłaty świadczeń  

w kwocie ogółem 117 358 510,15 zł; 

 w 2020 r. Kasa dokonała wypłaty świadczeń w kwocie ogółem 1 233 468 222,22 zł; 

 od dnia 01 stycznia do dnia 30 listopada 2021 r. Kasa dokonała wypłaty świadczeń  

w kwocie ogółem 1 096 747 325,79 zł. 

Ad 3 

1. Liczba osób pobierających świadczenia z Funduszu Solidarnościowego wypłacanego 

przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych wyniosła: 
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a) w grudniu 2019 r.: 

 liczba osób pobierających renty socjalne
  
wyniosła 272,1 tys.; 

 liczba osób pobierających świadczenia uzupełniające dla osób niezdolnych  

do samodzielnej egzystencji wyniosła 181,5 tys.; 

 liczba osób pobierających zasiłki pogrzebowe po osobach pobierających rentę socjalną  

w okresie styczeń - grudzień 2019 r. wyniosła 1,0 tys.; 

 liczba osób pobierających jednorazowe świadczenie pieniężne dla emerytów  

i rencistów w okresie kwiecień - grudzień 2019 r. wyniosła 8 332,2 tys. 

b) w grudniu 2020 r.: 

 liczba osób pobierających renty socjalne wyniosła 277,0 tys.; 

 liczba osób pobierających świadczenia uzupełniające dla osób niezdolnych  

  do samodzielnej egzystencji
 
 wyniosła 390,6 tys.; 

 liczba osób pobierających zasiłki pogrzebowe po osobach pobierających rentę 

socjalną  

  w okresie styczeń - grudzień 2020 r. wyniosła 1,1 tys. (w tym w okresie styczeń - 

listopad 2020 r. wyniosła 1,0 tys.);  

 liczba osób pobierających dodatkowe roczne świadczenie pieniężne dla emerytów  

 i rencistów w okresie kwiecień - grudzień 2020 r. wyniosła 8 435,2 tys.  

c) w listopadzie 2021 r.: 

 liczba osób pobierających renty socjalne 
 
wyniosła 277,5 tys.; 

 liczba osób pobierających świadczenia uzupełniające dla osób niezdolnych  

  do samodzielnej  egzystencji  wyniosła 389,5 tys.; 

 liczba osób pobierających zasiłki pogrzebowe po osobach pobierających rentę 

socjalną  

  w okresie styczeń - listopad 2021 r. wyniosła 1,2 tys.; 

 liczba osób pobierających dodatkowe roczne świadczenie pieniężne dla emerytów  

  i rencistów w okresie kwiecień - listopad 2021 r. wyniosła 8 473,4 tys.; 

 liczba osób pobierających kolejne dodatkowe roczne świadczenie pieniężne dla 

emerytów i rencistów wyniosła 7 628,3 tys. 

2. Liczba osób pobierających świadczenia z Funduszu Solidarnościowego wypłacanego 

przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wyniosła: 
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a) w okresie od dnia 01 stycznia do dnia 30 listopada 2021 r. przeciętna miesięczna liczba 

osób, które otrzymały przedmiotowe świadczenie wynosiła 195 042; 

b)  w 2020 r. przeciętna miesięczna liczba osób, które otrzymały przedmiotowe 

świadczenie wynosiła 166 709; 

c) w okresie od dnia 01 października do dnia 31 grudnia 2019 r. przeciętna miesięczna 

liczba osób, które otrzymały przedmiotowe świadczenie wynosiła 57 219. 

 

Ad 4 

Zgodnie z ustawą z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 1787, z późn. zm.) Fundusz finansuje następujące zadania, których realizacja w 2021 r 

wynosiła odpowiednio: 

1) programy rządowe i resortowe  406 101 tys. zł, 

2) zadania związane z promowaniem i wspieraniem systemu wsparcia osób 

niepełnosprawnych 547 tys. zł; 

3) odpis na Fundusz Dostępności 40 000 tys. zł; 

4) świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji  

(w tym: koszty obsługi) 3 388 611 tys.zł; 

5) renta socjalna, zasiłek pogrzebowy (w tym: koszty obsługi) 4 436 200 tys. zł; 

6) dodatkowe roczne świadczenie pieniężne dla emerytów i rencistów (w tym: koszty 

obsługi) 22 299 049 tys. zł; 

7) pozostałe zadania  (w tym m.in: pobór obowiązkowych składek, zwroty nadpłat, 

koszty obsługi zadań) 56 454 tys. zł. 

 

        Z poważaniem 

z up. MINISTRA 

Paweł Wdówik 

Sekretarz Stanu 

/-podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/ 
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