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Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia  
2 kwietnia 1997 r. i na podstawie art. 32 ust. 2 regulaminu Sejmu niżej podpisani 
posłowie wnoszą projekt ustawy: 

 
 
 - o zmianie ustawy o rencie socjalnej. 
 
 
Do reprezentowania wnioskodawców w pracach nad projektem ustawy 

upoważniamy pana posła Piotra Walkowskiego. 
 
 
 

 (-)   Krzysztof Borkowski;  (-)   Stanisław Kalemba;  (-)   Jan Kamiński; 
 (-)   Mieczysław Kasprzak;  (-)   Eugeniusz Kłopotek;  (-)   Adam Krzyśków; 
 (-)   Jan Łopata;  (-)   Mieczysław Marcin Łuczak;  (-)   Stanisław Olas; 
 (-)   Mirosław Pawlak;  (-)   Janusz Piechociński;  (-)   Marek Plura;  (-)   Józef 
Racki;  (-)   Stanisław Rakoczy;  (-)   Wiesław Rygiel;  (-)   Tadeusz Sławecki; 
 (-)   Aleksander Sopliński;  (-)   Franciszek Jerzy Stefaniuk;  (-)   Andrzej Sztorc; 
(-) Piotr Walkowski;  (-)   Stanisław Witaszczyk. 



Projekt

USTAWA

• zdnia 2011 r.

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 pozn. zm.1) uchyla si? art. 10.

Art. 2. Ustawa wchodzi w zycie z dniem 1 2011 r.

1 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 orazNr 182, poz. 1228



UZASADNIENIE

I. Potrzeba i eel wydania ustawy

Powodem zgloszenia nowelizacji polegaj^cej na uchyleniu art. 10 ustawy z dnia 27

czerwca 2003 r. o rencie socjalnej (Dz. U. Nr 135, poz. 1268, z pozn. zm.), dalej: ,,ustawa o

rencie socjalnej" jest potrzeba zmiany aktualnej sytuacji zawodowej osob uprawnionych do

renty socjalnej, ktorzy stanowiq. grup? okolo 248 tysi?cy osob. Wszyscy 53. osobami z

niepelnosprawnosci^, ktora w wi^kszosci przypadkow powstala w okresie od prenatalnego do

18 roku zycia (w nielicznych przypadkach w trakcie nauki szkole wyzszej albo w trakcie

studio w doktoranckich lub aspirantury naukowej).

Jak wynika z powyzszego osoby te poprzez wczesne naruszenie sprawnosci

organizmu miaty ograniczon^ mozliwosc zdobywania doswiadczenia zawodowego,

konczenia kursow ulatwiaj^cych zatrudnienie, edukacji czy nabycia umiej?tnosci

interpersonalnych. Te czynniki 53. natomiast kluczowe w znalezieniu pracy w dzisiejszych

realiach.

Ta grupa obywateli jest najgorzej traktowana sposrod wszystkich grup mog^cych

,,dorobic" do otrzymywanych swiadczen. Mog^. oni bez z utraty prawa do renty socjalnej

zarobic najmniej ze wszystkich grup uprawnionych do rent i emerytur tj. 30% sredniej

krajowej, podczas gdy pozostale wymienione grupy 70% sredniej krajowej. Renta soqalna

jest najnizszym swiadczeniem przyznawanym przez ZUS i stanowi 84% najnizszej renty z

tytuhi niezdolnosci do pracy, czyli 525 zl netto.

Rencista socjalny, gdy osi^gnie kwot? miesi^cznego przychodu przekraczaj^cq.kwot?

961 zi brutto, (czyli ok.689 zl netto) traci calosc swiadczenia za dany miesi^c. Podczas gdy u

innych grup uprawnionych do rent i emerytur przychod jest rozliczany w skali roku. Ponadto

w przypadku tych grup kwota swiadczenia zostaje pomniejszona o wielkosc przekraczaj^cq.

dopuszczalny dochod. Swiadczenie zostaje zawieszone w ich przypadku w calosci po

przekroczeniu kwoty 130% sredniej krajowej. Taka sytuacja prawna dodatkowo pogarsza

sytuacj? rencistow socjalnych w stosunku do pozostalych rencistow i emerytow.

Procent zatrudnienia osob niepelnosprawnych w Polsce ci^gle si? podwyzsza, jednak

na dzien dzisiejszy osi^gn^l on wielkosc 14,5 natomiast w Unii Europejskiej aktywnych

zawodowo jest polowa obywateli z niepelnosprawnosci^.

Fakt, ze rencista socjalny inoze bye zatrudniony tylko na 0,69 etatu bez utraty prawa

do renty socjalnej dodatkowo zmniejszajego mozliwosci znalezienia pracy.

Powoduje to, ze osoby z niepelnosprawnosciq. w Polsce wykazuj^ postaw? biern^ w

zakresie poszukiwania pracy. Jednoczesnie ponoszq. oni wyzsze koszty utrzymania wlasnego
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(lekow, transportu, sprz?tu specjalistycznego, rehabilitacji itp.) 83. to rzeczy tzw. pierwszej

potrzeby, czyli niezb?dne dla osoby niepelnosprawnej, ktorych kosztow zdrowy obywatel nie

ponosi i nie uwzgl?dnia w miesi?cznym budzecie. 83. to wydatki od 700 zl - 2.000 zi

miesi?cznie a w ekstremalnych przypadkach nawet do 10.000 zl. miesi?cznie. Dlatego wsrod

rencistow, a zwlaszcza rencistow socjalnych, ktorzy nigdy nie pracowali dominuje strach

przed utratq. pewnego swiadczenia (525 zl netto) na rzecz niepewnej pracy, przewaznie na

okres probny. Sytuacj? t? dobrze obrazuje statystyka rencistow socjalnych poszukuj^cych

pracy. W roku 2002 pracy poszukiwalo 11 911 rencistow socjalnych, co stanowilo 5% ogolu

pobieraj^cych wtedy rent? socjalnq. (230 tys.). Po wprowadzeniu przez rz^d SLD w 2003 r.

miesiecznego limitu dochodu w wysokosci 30% sredniej krajowej dla rencistow socjalnych,

ich liczba jako poszukuj^cych prac? spadla do 1 722 osob. W 2010 r. liczba rencistow

socjalnych poszukuj^cych prac? wynosila 4 194 osob, co stanowito 1,7% ogohi rencistow

socjalnych.

Powyzej opisana sytuacja wskazuje na zasadnosc uchylenia art. 10 ustawy o rencie

socjalnej, co umozliwi aktywizacj? zawodow^. osob niepelnosprawnych. Mozna zakladac, ze

taki stan prawny przywroci zainteresowanie podj^ciem pracy wsrod rencistow socjalnych do

stanu sprzed roku 2003 czyli 5,2% tj. ok. 13 000 rencistow socjalnych. Bior^c pod uwag?

dane statystyczne roczny koszt proponowanej zmiany wynioslby nie wi^cej niz 11.000.000 zl,

ktore znalazlyby pokrycie w budzecie PFRON.

II. Rzeczywisty stan w dziedzinie, ktora ma bye unormowana

Zgodnie z art. 10. ustawy o rencie socjalnej prawo do renty socjalnej zawiesza si? w

razie osi^gania przychodu z tytulu dzialalnosci podlegaj^cej obowi^zkowi ubezpieczenia

spolecznego. Za dziatalnosc podlegaj^c^. obowi^zkowi ubezpieczenia spolecznego, uwaza si?

zatrudnienie, sluzb?, o ktorej mowa w art. 6 ust. 1 pkt 4 i 6 ustawy o emeryturach i rentach z

Funduszu Ubezpieczeri Spolecznych, lub innq. prac? zarobkow^, albo prowadzenie

dzialalnosci pozarolniczej. Za przychod, w przypadku prowadzenia dzialalnosci pozarolniczej

uwaza si? przychod stanowiqpy zadeklarowanq. podstaw? wymiaru skladki na ubezpieczenia

spoleczne w rozumieniu ustawy z dnia 13 pazdziernika 1998 r. o systemic ubezpieczen

spolecznych (Dz. U. Nr 137, poz. 887, z pozn. zm.). Za przychod uwaza si? rowniez kwoty

pobranych zasilkow: chorobowego, macierzynskiego i opiekunczego oraz wynagrodzenia za

czas niezdolnosci do pracy, kwoty swiadczenia rehabilitacyjnego i wyrownawczego, zasilku

wyrownawczego i dodatku wyrownawczego.

Ponadto prawo do renty socjalnej ulega zawieszeniu w razie osi^gania przychodu

innego niz wymieniony powyzej, zaliczonego do zrodel przychodow podlegaj^cych
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opodatkowaniu na zasadach okreslonych w art. 27 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku

dochodowym od osob fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z pozn. zm.), z

zastrzezeniem art. 9 ust. 1 i 2, lub osi^gania przychodow z tytutu umowy najmu, podnajmu,

dzierzawy, poddzierzawy lub innych umow o podobnym charakterze, opodatkowanych na

podstawie przepisow o zryczaltowanym podatku dochodowym od niektorych przychodow

osi^ganych przez osoby fizyczne.

Prawo do renty socjalnej zawiesza si? za miesi^c, w ktorym zostaly osi^gni?te

przychody w l^cznej kwocie wyzszej niz 30 % przeci?tnego miesi?cznego wynagrodzenia za

kwartal kalendarzowy ostatnio ogloszonego przez Prezesa Gtownego Urz?du Statystycznego

do celow emerytalnych.

Osoba pobieraj^ca rent? socjaln% lub jej przedstawiciel ustawowy sq. obowi^zani

niezwlocznie powiadomic organ wyplacaj^cy rent? socjalnq. o osi^ganiu przychodu w kwocie

powoduj^cej zawieszenie prawa do renty socjalnej. Powiadomienie nast?puje w formie

pisemnego oswiadczenia. W przypadku gdy skladki na ubezpieczenia spoleczne sq.

odprowadzane przez ptatnika skladek, osoba pobieraj^ca rent? socjaln% jest obowi^zana do

przedstawienia zaswiadczenia okreslaj^cego kwot? przychodu.

Organ wyplacaj^cy rent? socjalnq. moze wyst^pic do urz?du skarbowego o przekazanie

informacji o wysokosci przychodow obj?tych podatkiem dochodowym od osob fizycznych

lub zryczaltowanym podatkiem dochodowym od niektorych przychodow osi^ganych przez

osoby fizyczne lub informacji o opodatkowaniu dziatalnosci na zasadzie karty podatkowej w

celu dokonania weryfikacji oswiadczenia zlozonego przez osob? pobieraj^cq. rent?.

III. Roznica pomi^dzy dotychczasowym a projektowanym stanem prawnym

Roznica polega na skresleniu art. 10 ustawy o rencie socjalnej, co umozliwi podj?cie

pracy zarobkowej osobom uprawnionym do renty socjalnej bez ograniczen uregulowanych

we wskazanym przepisie.

IV. Przewidywane skutki spoleczne, gospodarcze, finansowe i prawne

Wejscie w zycie ustawy b?dzie mialo wplyw na budzet panstwa. Bior^c pod uwag? dane

statystyczne roczny koszt proponowanej zmiany wynioslby nie wi?cej niz 11.000.000 zl.

Skutki finansowe zostaly szczegolowo przedstawione w punkcie V uzasadnienia.

Zaproponowane rozwi^zania pozwol^na aktywizacj? zawodow^osob niepelnosprawnych.

Mozna zakladac, ze taki stan prawny przywroci zainteresowanie podj?ciem pracy wsrod

rencistow socjalnych do stanu sprzed roku 2003 czyli 5,2% tj. ok. 13 000 rencistow
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V

socjalnych. Realizacja spowoduje wi?ksze zainteresowanie osob niepehiosprawnych

podj?ciem pracy zawodowej, przez co zwi^kszy ich aktywnosc zawodow^. i zyciowq,

Wejscie w zycie projektu ustawy moze wplyn^c na rynek pracy w ten sposob, ze b^dzie w

nim aktywnie uczestniczylo wi^cej osob niepetnosprawnych.

Wejscie w zycie ustawy zwi^kszy konkurencyjnosc na ryku pracy i ushig co poprawi stan

gospodarki.

Wejscie w zycie ustawy zlikwiduje ograniczenia uregulowane w art. 10 ustawy o rencie

socjalnej.

V. Wskazanie zrodel finansowania, jezeli projekt ustawy poci^ga za sob^ obci^zenie

budzetu panstwa lub budzetow jednostek samorzadu terytorialnego

Przedmiotowe zmiany ustawy spowodujq. koniecznosc zabezpieczenia w budzecie

PFRON kwoty 11 mln zl na aktywizacj? zawodowq..

VI. Zaiozenia projektow pods taw owych aktow wykonawczych

Ustawa nie wymaga wydania aktow wykonawczych.

VII. Oswiadczenie o zgodnosci projektu ustawy z prawem Unii Europejskiej albo

oswiadczenie, ze przedmiot projektowanej regulacji nie jest obj^ty prawem

Unii Europejskiej

Proj ektowana regulacj a j est zgodna z prawem Unii Europej skiej.

VIII. Informacja o wynikach przeprowadzonych konsultacji oraz o

przedstawionych wariantach i opiniach

Projekt nie zostal poddany konsultacjom w mysl art. 34 ust. 3 Uchwaly Sejmu

Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 r. Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

(M.P. z 2009r. Nr 5, poz. 47, z pozn. zm.).



Warszawa, 5 maja 2011 r. 
BAS-WAPEiM-1057/11 

 
Pan 
Grzegorz Schetyna 
Marszałek Sejmu  
Rzeczypospolitej Polskiej 

 
Opinia prawna 

w sprawie zgodności z prawem Unii Europejskiej poselskiego projektu 
ustawy o zmianie ustawy o rencie socjalnej (przedstawiciel 
wnioskodawców: poseł Piotr Walkowski) 

 
Na podstawie art. 34 ust. 9 uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 

1992 roku – Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (Monitor Polski z 2009 r. Nr 5, poz. 
47, ze zmianami) sporządza się następującą opinię: 

1. Przedmiot projektu ustawy 
Projekt ustawy przewiduje zmianę ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o 

rencie socjalnej (Dz. U. Nr 135, poz. 1268, ze zmianami). Zmiana polega na 
uchyleniu art. 10. Przepis art. 10 ustawy przewiduje zawieszenie prawa do renty 
socjalnej w razie osiągania przychodu z tytułu działalności podlegającej 
ubezpieczeniu społecznemu, a także innej działalności opodatkowanej 
podatkiem dochodowym. 

2. Stan prawa Unii Europejskiej w materii objętej projektem 
Prawo Unii Europejskiej nie reguluje kwestii, o których mowa w 

projekcie ustawy. 
3. Analiza przepisów projektu pod kątem ustalonego stanu prawa 

Unii Europejskiej 
Przepisy projektu nie należą do materii regulacji prawa Unii 

Europejskiej. 
4. Konkluzja 
Przedmiot projektu ustawy o zmianie ustawy o rencie socjalnej nie jest 

objęty prawem Unii Europejskiej. 
 
 

Dyrektor Biura Analiz Sejmowych 
         
         Michał Królikowski 
 
 
 



 Warszawa, 5 maja 2011 r. 
BAS-WAPEiM-1058/11 

 
  
 
  Pan 
 Grzegorz Schetyna 
 Marszałek Sejmu  
 Rzeczypospolitej Polskiej 

 
 
 

Opinia prawna 
w sprawie stwierdzenia – w trybie art. 95a ust. 3 Regulaminu Sejmu – czy 
poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o rencie socjalnej (przedstawiciel 
wnioskodawców: poseł Piotr Walkowski) jest projektem ustawy 
wykonującej prawo Unii Europejskiej 

 
Projekt ustawy przewiduje zmianę ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o 

rencie socjalnej (Dz. U. Nr 135, poz. 1268, ze zmianami). Zmiana polega na 
uchyleniu art. 10. Przepis art. 10 ustawy przewiduje zawieszenie prawa do renty 
socjalnej w razie osiągania przychodu z tytułu działalności podlegającej 
ubezpieczeniu społecznemu, a także innej działalności opodatkowanej 
podatkiem dochodowym. 

Przedmiot projektu ustawy nie jest objęty prawem Unii Europejskiej. 
Projekt ustawy o zmianie ustawy o rencie socjalnej nie jest projektem 

ustawy wykonującej prawo Unii Europejskiej. 
 
 

      Dyrektor Biura Analiz Sejmowych 
      

        Michał Królikowski 
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