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U S TAWA  

z dnia  

o zmianie ustawy o rencie socjalnej 

Art. 1. W ustawie z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej (Dz. U. z 2013 r. 

poz.  982) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 10: 

a)  ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Rentę socjalną zmniejsza się lub prawo do renty socjalnej zawiesza się 

w razie osiągania przychodu z tytułu działalności podlegającej obowiązkowi 

ubezpieczenia społecznego.”, 

b) po ust. 5b dodaje się ust. 5c w brzmieniu: 

„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”, 

c) ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

„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.”, 

d) ust. 7 otrzymuje brzmienie: 

„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 gdy składki na ubezpieczenia społeczne są 

odprowadzane przez płatnika składek, osoba pobierająca rentę socjalną jest 
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obowiązana do przedstawienia zaświadczenia albo oświadczenia określającego 

kwotę przychodu.”, 

e) ust. 9 otrzymuje brzmienie: 

„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”; 

2) w art. 11 dodaje się ust. 3a w brzmieniu: 

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

rozporządzenia, szczegółowe zasady zmniejszania renty socjalnej, uwzględniając 

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

socjalnej.”; 

3) w art. 12 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„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.”. 

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. 


