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321 

USTAWA 

z dnia 1 sierpnia 1992 r. 

o zmianie ustawy o pomocy społecznej. 

Nr 64 

Art. 1. W ustawie z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy 
społecznej (Dz. U. Nr 87, poz. 506) wprowadza się na
stępujące zmiany: 

b) w ust. 2 na początku dodaje się zdanie w brzmieniu : 

1) wart. 4: 

a) po ust. 1 dodaje się ust. 1 a i 1 b w brzmieniu: 

,,1 a. Osoby i rodziny utrzymujące się z gospodarst
wa rolnego mają prawo do świadczeń pienięż
nych z pomocy społecznej, jeżeli nie posiadają 
żadnych innych źródeł utrzymania, a na osobę 
w rodzinie przypada nie więcej niż 2 ha przeli
czeniowe przy jednoczesnym wystąpieniu jed
nej z okoliczności, o których mowa wart. 3 pkt 
2-11. Na użytek ustawy przyjmuje się, że 
dochód z 2 ha przeliczeniowych odpowiada 
kwocie najniższej emerytury. 

1 b. Dochody osób i rodzin utrzymujących się z go
spodarstwa rolnego oraz innych pozarolni
czych źródeł sumuje się.", 

"Przez dochód rozumie się wszystkie dochody bez 
względu na tytuł i źródło ich uzyskania.", . 

2) art. 5 otrzymuje brzmienie: 

"Art. 5. Osobom i rodzinom, które nie spełniają jednego 
z warunków określonych wart. 4 ust. 1 i 1 a, 
w szczególnie uzasadnionych przypadkach 
może być przyznana pomoc pieniężna lub w na
turze pod warunkiem zwrotu części lub całości 
wydatków na zasadach określonych wart. 34 
i 41 .", 

3) wart. 6 po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

,,3. W uzasadnionych przypadkach, a w szczególności 
korzystania ze świadczeń pieniężnych z pomocy 
społecznej w sposób niezgodny z przeznaczeniem, 
kierownik ośrodka pomocy społecznej może przy
znać je w formie niepieniężnej.", 
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4) wart. 10: 

a) w ust. 1 po pkt 3 dodaje się pkt 3a i 3b w brzmieniu: 

,,3a) przyznawanie pomocy w naturze na ekonomi
czne usamodzielnienie (art. 24 ust. 2). 

3b) przyznawanie i wypłacanie zasiłków ; pożyczek 

na ekonomiczne usamodzielnienie (art. 24 ust. 
3)." 

b) w ust. 2: 

- pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

,,2) świadczenie usług opiekuńczych w miejscu 
zamieszkania (art. 17)." 

- po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu: 

,,3a) udzielanie zasiłku celowego na pokrycie 
wydatków powstałych w wyniku zdarzenia 
losowego (art. 32 ust. 3) ," 

5) art. 11 otrzymuje brzmienie: 

"Art. 11 . Zadania zlecone gminie obejmują: 

6) wart. 12: 

1) przyznawanie i wypłacanie zasiłków sta
łych oraz przysługujących do nich dodat
ków i świadczeń (art. 27-30), 

2) przyznawanie i wypłacanie zasiłków okre
sowych (art. 31). 

3) przyznawanie i wypłacanie zasiłku celo
wego na pokrycie wydatków powstałych 
w wyniku klęski żywiołowej lub ekologi
cznej (art. 32 ust. 4), 

4) przyznawanie zasiłku celowego w formie 
biletu kredytowanego (art. 32 ust. 5). 

5) inne zadania wynikające z rządowych pro
gramów pomocy społecznej, mających na 
celu ochronę poziomu życia osób i rodzin, 

6) utworzenie i utrzymanie ośrodka pomocy 
społecznej i zapewnienie środków na wy
nagrodzenia pracowników realizujących 

zadania określone w pkt 1-5.", 

a) w pkt 5 wyrazy " charytatywnym i fundacji" zastępuje 
się wyrazami "charytatywnym, fundacji oraz osób 
fizycznych", 

b) po pkt 5 dodaje się pkt 6 w brzmieniu : 

,,6) zlecanie w drodze umowy podmiotom, o któ 
rych mowa w pkt 5, zadań z zakresu pomocy 
społecznej po zasięgnięciu opinii właściwej 
gminy.", 

7) wart. 27 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

,,1 . Zasiłek stały przysługuje osobie całkowicie niezdol
nej do pracy z powodu wieku lub inwalidztwa, jeżeli 
nie ma ona żadnych własnych środków utrzymania 
lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 
kwoty najniższej emerytury." , 

8) art. 28 otrzymuje brzmienie: 

"Art. 28. 1. Zasiłek stały ustala się w wysokości : 

1) 28% przeciętnego wynagrodzenia sta
nowiącego podstawę ostatnio przep
rowadzonej waloryzacji najniższych 

emerytur i rent, zgodnie z przepisami 
w sprawie rewaloryzacji emerytur i rent, 
zwanego dalej "przeciętnym wynagro
dzeniem", 

2) różnicy między dochodem na osobę 

w rodzinie a kwotą odpowiadającą naj
niższej emeryturze. 

2. Osobie otrzymującej zasiłek stały w wyso
kości określonej w ust. 1 pkt 1, a przebywa
jącej w areszcie lub odbywającej karę po
zbawienia wolności, wypłaca się 30% tego 
zasiłku . Pozostała część zasiłku może być 

- w razie potrzeby - przeznaczona na 
pokrycie wydatków na opłaty mieszkanio
we tej osoby.", 

9) art. 29 otrzymuje b.rzmienie: 

"Art. 29. 1. Osobie otrzymującej zasiłek stały, która 
została zaliczona do I grupy inwalidów lub 
ukończyła 75 lat życia, oraz kobietom 
w ciąży począwszy od 18 tygodnia przy
sługuje dodatek w wysokości 9% przecięt
nego wynagrodzenia. 

10) wart. 31: 

2. Dodatek do pobieranego zasiłku stałego 
w wysokości 9% przeciętnego wynagro
dzenia może być również przyznany oso
bom ciężko oraz przewlekle chorym. 

3. Dodatek, o którym mowa w ust. 1 i 2, nie 
przysługuje osobie przebywającej w domu 
pomocy społecznej oraz osobie pobierają
cej zasiłek pielęgnacyjny.", 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

" 1. Zasiłek okresowy z pomocy społecznej może być 
przyznany osobom i rodzinom, jeżeli dochód na 
osobę nie przekracza wysokości odpowiadającej 
najniższej emeryturze lub dochody oraz posiada
ne zasoby pieniężne przejściowo nie wystarczają 
na zaspokojenie ich niezbędnych potrzeb ze 
względu na: 

1) długotrwałą chorobę, 

2) niepełnosprawność, 

3) brak możliwości zatrudnienia, 

4) brak uprawnień do otrzymania renty rodzin
nej po osobie, na której ciążył obowiązek 

alimentacyjny, 

5) inne uzasadnione przyczyny.", 

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

,,3. Zasiłek okresowy ustala się w wysokości do 28% 
przeciętnego wynagrodzenia.", 

11) wart. 32: 

a) w ust. 2 skreśla się ostatnie zdanie, 

b) po ust. 2 dodaje się ust. 3-5 w brzmieniu: 

,,3. Zasiłek celowy może być przyznany również 
osobie i rodzinie, które poniosły straty w wyniku 
zdarzenia losowego. 

4. Zasiłek celowy może być przyznany także osobie 
lub rodzinie, które poniosły straty w wyniku 
klęski żywiołowej lub ekologicznej. 

5. Zasiłek celowy może być przyznany w formie 
biletu kredytowanego. Przyznanie lub odmowa 
pomocy w tej formie nie wymaga wydania decy
zji.", 






