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Dotyczy: pisma z 26 lutego 2OL8 r., przekazanego przv wystąpieniu Ministerstwa Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej z 23 marca 2Ot8 r., w sprawie stypendium stażowego

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zawiesza lub zmniejsza rentę z tytułu niezdolności do pracy i rentę

socjalną w związku z osiąganiem przychodu na zasadach określonych odpowiednio w ustawie

emerytalnejl iw ustawie o rencie socjalnejz.

Zawieszenie Iub zmniejszenie renty z tytułu niezdolności do pracy w związku z osiąganiem
przychodu - przepisy

Prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy ulega zawieszeniu lub świadczenie to ulega

zmniejszeniu w razie osiągania przychodu z tytułu działalności podlegającej obowiązkowi

ubezpieczenia społecznego'. Za działalność podlegającą obowiązkowi ubezpieczenia społecznego

uważa się zatrudnienie, służbę lub inną pracę zarobkową albo prowadzenie pozarolniczej

działalności gospodarczeja. 7a przychód uważa się również kwoty pobranych zasiłków:

chorobowego, macierzyńskiego i opiekuńczego orcz wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy,

wypłaconego na podstawie Kodeksu pracy i kwoty świadczenia rehabilitacyjnego i wyrównawczego,

zasiłku wyrównawczego i dodatku wyrównawczego.

Zasady dotyczące zawieszania lub zmniejszania świadczeń stosuje się również do osób wyłączonych

z ubezpieczenia społecznego w związku z ustaleniem prawa do emerytury lub renty oraz do osób

wykonujących działalność niepodlegającą obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu z uwagi na

podleganie temu obowiązkowi z innego tytułus.

1 ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz, U.
z 2OL7 r. poz. 1383 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą emerytalną,
2 ustawa z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej (Dz. U. z 2073 r, poz.982 z późn. zm.),
3 art, 104 ust. 1, ustawy emerytalnej,
a art. tO4 ust. 2 ustawy emerytalnej,
5 art. 104 ust. 4 ustawy emerytalnej,
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Emerytom i rencistom prowadzącym pozarolniczą działalność za przychód przyjmuje się

zadeklarowaną kwotę, nie niższą niż najniższa podstawa wymiaru składek. W przypadku

wykonywania zatrudnienia ijednocześnie prowadzenia działalności uwzględnia się łączny przychód.

Jeżeli rencista złoży oświadczenie, że zamierza osiągać przychód w kwocie:

nieprzekraczającej 7o%o przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia - renta Wypłacana jest

riv pełnej wysokości,

przekraczającej 7Oo/o przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, nie wyższej jednak niż L3Oo/o

tego wynagrodzenia - świadczenie ulega zmniejszeniu o zwaloryzowane kwoty maksymalnego

zmniejszenia, określone w ustawie emerytalnej,

przekraczającej t3a% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia świadczenie ulega

zawieszeniu.

Przy ustalaniu, czy przychód wpływa na zawieszenie lub zmniejszenie świadczeń, uważa się
przychód osiągnięty w miesiącu (roku), w którym został wypłacony lub przedstawiony do wypłaty.

Zawieszenie renty socjaInej w związku z osiąganiem przychodu - przepisy6

Prawo do renty socjalnej ulega zawieszeniu w razie osiągania przychodu z tytułu działalności

podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego. Za dzlalalność podlegającą obowiązkowi

ubezpieczenia społecznego uważa się zatrudnienie, służbę lub inną pracę zarobkową albo

prowadzenie działalności pozarolniczej. Za przychód - w przypadku prowadzenia działalności

pozarolniczej - uważa się przychód stanowiący zadeklarowaną podstawę wymiaru składki na

ubezpieczenia społeczne.Za przychod uważa się również kwoty pobranych zasiłków: chorobowego,

macierzyńskiego i opiekuńczego oraz wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, kwoty

świadczenia rehabilitacyjnego i wyrównawczego, zasiłku wyrównawczego i dodatku

wyrównawczego.

Prawo do renty socjalnej ulega zawieszeniu w razie osiągania przychodu innego niż wyżej

wymieniony, zaliczonego do źródeł przychodów podlegających opodatkowaniu na zasadach

określonych w art. 27 ustawy z dnia 26lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych7 lub

osiągania przychodów z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych

umów o podobnym charakterze, opodatkowanych na podstawie przepisów o zryczałtowanym

podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Renta socjalna podlega zawieszeniu za miesiąc, w którym osoba uprawniona osiągnęła przychód

w łącznej kwocie przekraczającej 7Oo/o przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał

kalendarzowy ostatnio ogłoszonego przez Prezesa GUS dla celów emerytalnych.

Pobieranie sĘpendium w okresie odbywania stażu a zawieszenie/zmniejszenie renty

Ze stanu faktycznego przedstawionego w piśmie wynika, że Spółdzielnia organizuje staże i szkolenia

zawodowe finansowane ze środków europejskich dla osób niepełnosprawnych, w tym

uprawnionych do rent z tytułu niezdolności do pracy i rent socjalnych, oraz że stypendia staŻowe są

wolne od podatku dochodowego.

6 art, 10 ustawy o rencie socjalnej,

' Dz. U. z2OI8 r. poz. 200 z późn. zm.,
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W myśl art. 4 pkt 9 ustawy z dnia ].3 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych" przez

przychód należy rozumieć przychody w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób

fizycznych z tytułu: zatrudnienia w ramach stosunku pracy, pracy nakładczej, służby, wykonywania

mandatu posła lub senatora, wykonywania pracy w czasie odbywania kary pozbawienia wolności

lub tymczasowego aresztowania, pobierania zasiłku dla bezrobotnych i stypendium wypłacanych

bezrobotnym oraz stypendium sportowego, a także z tytulu prowadzenia pozarolniczej działalności

oraz umowy agencyjnej lub umowy zlecenia, jak również z tytułu współpracy przy tej działalności

lub współpracy przy wykonywaniu umowy. Zgodnie zaś z art.4 pkt 10 tej ustawy przychodem jest

również przychód z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni kółek

rolniczych - przychody z tytułu pracy w spółdzielni i z tytułu wytwarzania na jej rzecz produktów

rolnych,

W świetle powyższych przepisów staż finansowany ze środków europejskich, który ma na celu

aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych nie mieści się w pojęciu wykonywania pracy

zarobkowej, ponieważ jego istotą jest nabycie określonych umiejętności, a nie uzyskiwanie z tego

tytułu przychodów.

ponadto należy wskazać, że w przypadku renty socjalnej nie znajdzie również zastosowania art. 10

ust. 5 ustawy o rencie socjalnej, ponieważ przychody otrzymane z tytułu stypendium

przyznawanego w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich są wolne od

podatku dochodowegog.

W związku z powyższym, pobieranie stypendium stażowego finansowanego ze środków unijnych,

powinno pozostać bez wpływu na zawieszenie/zmniejszenie renty z tytułu niezdolnoŚci do pracy

oraz na zawieszenie prawa do renty socjalnej.

Wobec przekazanej przez Pana informacji o stosowaniu przez Oddziały ZUS niejednolitej

interpretacji przepisów w tym zakresie, Departament Świadczeń Emerytalno-Rentowych zobligował

Oddziały ZUS do stosowania powyższego stanowiska.

a, ,JA/7n; sĄaou/ł/r"

' Dz. U. z 2Ot7 r., poz. !778 z późn. zm.,
9 art,2! ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
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