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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 studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej.
Osobie, która spełnia powyższe warunki przysługuje:
1) renta socjalna stała - jeżeli całkowita niezdolność do pracy jest
trwała;
2) renta socjalna okresowa - jeżeli całkowita niezdolność do pracy
jest okresowa.
Renta socjalna przysługuje w stałej, niezależnej od przebytych
okresów ubezpieczenia czy też zarobków, kwocie, która wynosi
84% kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy,
obowiązującej w dacie nabycia prawa do renty socjalnej. Renta
socjalna nie przysługuje 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 lub świad-czenia
przedemerytalnego.
Wzór wniosku o przyznanie renty socjalnej został określony w
załączniku do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 26 września 2003 r. (poz. 1656).
Do wniosku o przyznanie renty socjalnej należy dołączyć:
1) zaświadczenie o stanie zdrowia wystawione przez lekarza
leczącego, dokumentację medyczną oraz inne dokumenty mające
znaczenie dla wydania orzeczenia o całkowitej niezdolności do
pracy;
2) zaświadczenie o okresie uczęszczania do szkoły lub szkoły
wyższej;
3) zaświadczenie jednostki prowadzącej studia doktoranckie o
okresie odbywania tych studiów;
4) zaświadczenie o okresie odbywania aspirantury naukowej;

5) zaświadczenie wydane przez płatnika składek na ubezpieczenia
społeczne określające kwotę osiąganego przychodu oraz okres, na
jaki została zawarta umowa, z tytułu której osiągany jest ten
przychód;
6) zaświadczenie o pobieraniu wynagrodzenia za czas niezdolności
do pracy, zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego i o
dacie zaprzestania ich pobierania, jeżeli osoba ubiegająca się o
rentę socjalną pobiera to wynagrodzenie, zasiłek chorobowy lub
świadczenie rehabilitacyjne, wydane przez wypłacającego
wynagrodzenie, zasiłek chorobowy lub świadczenie rehabilitacyjne;
7) zaświadczenie właściwego organu jednostki samorządu
terytorialnego określające powierzchnię użytków rolnych
nieruchomości rolnej w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964
r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 15, poz. 93,
z późn. zm.) - w hektarach przeliczeniowych;
8) uwierzytelnioną przez jednostkę organizacyjną zakładu lub
kierownika ośrodka pomocy społecznej, jeżeli kierownik ten składa
wniosek o rentę socjalną, kopię dokumentu potwierdzającego
okoliczności wymienione w art. 2 pkt 2 lub 3 ustawy z dnia 27
czerwca 2003 r. o rencie socjalnej tj. posiadanie obywatelstwa
polskiego oraz zamieszkiwanie i przebywanie na terytorium RP.
Wniosek o przyznanie renty socjalnej wraz z wymienionymi
powyżej dokumentami składa się do właściwej ze względu na
miejsce zamieszkania lub pobytu osoby ubiegającej się
o rentę socjalną jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych. Po stwierdzeniu, iż osoba ubiegająca się o rentę
socjalną udowodniła okoliczności niezbędne do ustalenia prawa do
renty socjalnej, ZUS kieruje tę osobę na badanie przez lekarza
orzecznika w celu wydania orzeczenia o niezdolności do pracy. W
decyzji przyznającej rentę socjalną ZUS ustala okres, przez który
renta socjalna przysługuje oraz jej wysokość. W przypadku
stwierdzenia braku uprawnień do renty socjalnej ZUS wydaje
decyzję odmowną.

