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Szanowna Pani Minister,

uprzejmie informuję, że do Rzecznika Praw Obywatelskich skierował pismo Marszałek 
Senatu RP w sprawie oświadczenia złożonego przez senatora Jana Filipa Libickiego 
podczas 21. posiedzenia Senatu RP w dniu 19 lutego 2021 r., które dotyczy braku 
możliwości pobierania renty rodzinnej w zbiegu z tzw. „rentą inwalidzką uczniowską”.

Przedstawiając niniejszą sprawę należy wskazać, że ustalenie prawa do renty 
inwalidzkiej, przyznanej na podstawie art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1982 r. o 
zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin (tzw. renta inwalidzka uczniowska) 
wyklucza możliwość nabycia prawa do renty socjalnej. Powyższe wynika jednoznacznie z 
treści art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 
1300). Świadczenie w postaci renty inwalidzkiej zostało wymienione w treści tego przepisu 
jako wykluczające ustalenie prawa do renty socjalnej. Renta, która była przyznawana w 
oparciu o przepis art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1982 r. o zaopatrzeniu 
emerytalnym pracowników i ich rodzin, choć potocznie zwana uczniowską jest w istocie 
rentą inwalidzką. Przepis art. 63 ust. 1 tej ustawy stanowił bowiem, że uczniom szkół 
ponadpodstawowych, studentom szkół wyższych i uczestnikom studiów doktoranckich lub 
aspirantury naukowej, którzy stali się inwalidami I lub II grupy w czasie uczęszczania do 
szkoły lub odbywania studiów, przysługuje prawo do renty inwalidzkiej. 

Należy wskazać, że dawna renta uczniowska z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i 
obecna renta socjalna to świadczenia, które pełnią podobną funkcję (por. wyrok Sądu 
Najwyższego z dnia 26 sierpnia 2015 r., sygn. I UK 382/14). Jednakże tylko w przypadku 
pobierania renty socjalnej możliwy jest zbieg z uprawnieniem do renty rodzinnej, wówczas  
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kwota renty socjalnej ulega takiemu obniżeniu, aby łączna kwota obu świadczeń nie 
przekraczała 200% kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 
1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U. z 2020 r. poz. 627), uprzejmie proszę 
Panią Minister o przedstawienie stanowiska wobec sygnalizowanego problemu  oraz 
rozważenie zasadności podjęcia stosownych działań.

Z wyrazami szacunku

Zał. 1

Stanisław Trociuk

Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich 
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