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Na podstawie art. 90d ust. 1 pkt 1 Regulaminu Senatu Komisja Praw Człowieka,
Praworządności i Petycji wnosi o podjęcie postępowania w sprawie inicjatywy ustawodawczej
dotyczącej projektu ustawy

o zmianie ustawy o rencie socjalnej.
Do reprezentowania Komisji w dalszych pracach nad tym projektem ustawy upoważniony
jest senator Jan Rulewski.
W załączeniu przekazuję projekt ustawy wraz z uzasadnieniem.

Przewodniczący Komisji
Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
(-) Stanisław Piotrowicz

p r o j e k t

USTAWA
z dnia
o zmianie ustawy o rencie socjalnej

Art. 1.
W ustawie z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej (Dz. U. Nr 135, poz. 1268, z późn.
zm.1)) w art. 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
"1. Renta socjalna wynosi 100 % kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności
do pracy określonej w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń
Społecznych.".

Art. 2.
Renta socjalna, o której mowa w ustawie zmienianej w art. 1, wynosi:
1) w roku 2012 – 88 %;
2) w roku 2013 – 92 %;
3) w roku 2014 – 96 %
-

kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy określonej ustawie z dnia
17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U.
z 2009 r. Nr 153, poz. 1227, z późn. zm. 2)).

Art. 3.
Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.

1)

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 120, poz. 1252, z
2005 r. Nr 94, poz. 788, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, z 2007 r. Nr 120, poz. 818 i Nr 176, poz. 1241, z 2008 r.
Nr 70, poz. 416, z 2009 r. Nr 97, poz. 800, z 2010 r. Nr 40, poz. 229 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 75,
poz. 398 i Nr 106, poz. 622.
2)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 40, poz. 224, Nr 134,
poz. 903, Nr 205, poz. 1365, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726 i Nr 238, poz. 1578 oraz z 2011 r. Nr 75,
poz. 398.

Uzasadnienie

Projekt inicjatywy ustawodawczej w sprawie zmiany ustawy z dnia 27 czerwca
2003 r. o rencie socjalnej (Dz. U. Nr 135, poz. 1268, z późn. zm.) stanowi realizację postulatu
zgłoszonego przez środowisko związane z osobami niepełnosprawnymi tj. rodziców
i opiekunów dzieci, których niepełnosprawność wymaga całodobowej opieki i pomocy
w codziennej egzystencji – Internetowe Forum Rodzin Osób Niepełnosprawnych "Razem
Możemy Więcej", zawarte w petycji P-21/2010 wniesionej do Marszałka Senatu. Autorzy
petycji wskazują na niski poziom życia osób niepełnosprawnych wymagających pomocy
i opieki oraz ich rodzin i czują się pokrzywdzeni, uznając pomoc państwa za
niewystarczającą, a także niezgodną ze standardami krajów UE.
Postulat podwyższenia kwoty renty socjalnej zgłoszony do Marszałka Senatu znalazł
akceptację Komisji Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, która uznała za
celowe wniesienie inicjatywy ustawodawczej Senatu w tej sprawie.
Renta socjalna 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
albo w trakcie studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej. Świadczenie jest
finansowane z budżetu państwa.
Renata socjalna, zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie
socjalnej, wynosi 84 % kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy,
określonej w ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu
Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227, z późn. zm.), waloryzowanej
na zasadach i w trybie określonych dla emerytur i rent z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
Senacka Komisja podjęła decyzję o zrównaniu jej z kwotą najniższej renty z tytułu całkowitej
niezdolności do pracy, określonej w ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach
z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Nie mogąc jednak pomijać stanu finansów państwa i
jego wydolności finansowej, zdecydowano, że dokonanie operacji podwyższenia wysokości
tego świadczenia, finansowanego z budżetu państwa, nastąpi w rozłożeniu w czasie. Kierując
się możliwościami finansowymi państwa, zaproponowano stopniowe zwiększanie wysokości
renty socjalnej o 4 pkt procentowe w kolejnych latach, od dnia 1 stycznia 2012 r., aby

-2docelowo osiągnąć wysokość 100 % renty dla osób całkowicie niezdolnych do pracy (która
od 1 marca 2011 r. wynosi 728, 18 zł) . Od 1 marca 2011 r. wysokość renty socjalnej wynosi
611, 67 zł.
Projektowana ustawa wpłynie pozytywnie na społeczny odbiór przepisów
dotyczących świadczeń dla osób niepełnosprawnych, respektując potrzeby środowiska osób
niepełnosprawnych od dzieciństwa lub których niepełnosprawność powstała w młodym
wieku, a którzy dotychczas otrzymywali rentę socjalną w wysokości 84 % renty z tytułu
całkowitej niezdolności do pracy, określonej w ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r.
o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, nie mając stażu
ubezpieczeniowego, uprawniającego do uzyskania renty z Funduszu Ubezpieczeń
Społecznych.
Ustawa powoduje skutki finansowe dla budżetu państwa. Ich oszacowania wymaga
znajomość liczby osób pobierającą rentę i zwiększenie o 4 pkt procentowe kwot
przysługujących im rent w roku 2012 oraz w kolejnych latach 2013-2014 - w każdym roku o
dalsze pkt procentowe, aż do osiągnięcia 100 % renty, której wysokość ogłasza w
komunikacie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, zgodnie z dyspozycją art. 94 ust. 2
ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, w Dzienniku
Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".
Projekt ustawy nie jest objęty prawem Unii Europejskiej.
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