
Renta socjalna 

Renta socjalna przysługuje osobie pełnoletniej całkowicie niezdolnej do pracy z powodu 

naruszenia sprawności organizmu, które powstało: 

1) przed ukończeniem 18. roku życia, 

2) w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej - przed ukończeniem 25. roku życia, 

3) w trakcie kształcenia w szkole doktorskiej, studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej. 

Przesłanki do przyznania renty socjalnej różnią się nieznacznie od tych do przyznania renty 

rodzinnej, bowiem „dla nabycia prawa do renty socjalnej istotne jest wyłącznie to, aby przyczyna 

naruszenia sprawności organizmu osoby ubezpieczonej (choroba) - powodująca całkowitą 

niezdolność do pracy - powstała nie później niż w okresach wymienionych w art. 4 ust. 1 pkt 1-3 

ustawy z 2003 r. o rencie socjalnej. Uznać więc należy, że norma prawna wynikająca z art. 4 ust. 1 

ustawy o rencie socjalnej dotyczy zarówno sytuacji, gdy całkowita niezdolność do pracy powstała 

jednocześnie z naruszeniem sprawności organizmu, jak i sytuacji, gdy powstała w okresie 

późniejszym (tak: SA w Szczecinie w wyroku z dn. 10.01.2019 r., III AUa 150/18). 

Ustalenia całkowitej niezdolności do pracy dokonuje lekarz orzecznik ZUS. Od orzeczenia lekarza 

orzecznika przysługuje sprzeciw do komisji lekarskiej ZUS, w ciągu 14 dni od dnia doręczenia tego 

orzeczenia. 

Przy czym jeżeli całkowita niezdolność do pracy ma charakter trwały - przysługuje renta socjalna 

stała, jeśli zaś okresowy - renta socjalna okresowa. 

Wniosek o przyznanie renty socjalnej należy złożyć do jednostki organizacyjnej Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych właściwej ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu osoby 

ubiegającej się o rentę socjalną (wzór wniosku oraz wykaz dokumentów, które należy dołączyć do 

wniosku dostępne są na stronie internetowej ZUS: https://www.zus.pl/swiadczenia/renty/renta-

socjalna). 

wysokość renty socjalnej od 1 marca 2020 r.: 1200,00 zł 

Możliwe jest obniżenie kwoty renty socjalnej w przypadku zbiegu uprawnień do renty socjalnej z 

uprawnieniem do renty rodzinnej. 

https://www.zus.pl/swiadczenia/renty/renta-socjalna
https://www.zus.pl/swiadczenia/renty/renta-socjalna


Należy pamiętać, że socjalna nie przysługuje w następujących wypadkach: 

• 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, 

• osobie będącej właścicielem lub posiadaczem nieruchomości rolnej w rozumieniu Kodeksu 

cywilnego o powierzchni użytków rolnych przekraczającej 5 ha przeliczeniowych, 

• za okres tymczasowego aresztowania lub odbywania kary pozbawienia wolności (za wyjątkiem 

odbywania kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego), 

• w przypadku zbiegu uprawnień do renty socjalnej z uprawnieniem do renty rodzinnej - jeżeli 

kwota renty rodzinnej przekracza 200% kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności 

do pracy. 

podstawa prawna:  
ustawa z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej 
rozporządzenie Ministra Gospodarki, pracy i polityki społecznej z dnia 26 września 2003 r. w 
sprawie przyznawania renty socjalnej 

https://sip.lex.pl/#/document/16785996?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16785996?cm=DOCUMENT

