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magającego stałej opieki i pielęgnacji, 
jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie 
przekracza dochodu określonego 
wart. 4 ust. 1. Osobie wychowującej 
dziecko zasiłek przysługuje również 
wówczas, gdy dziecko wymagające sta
łej opieki lub pielęgnacji ukończyło 18 
lat i jest niezdolne do samodzielnej eg
zystencji. 

2. Osobie, o której mowa w ust. 1, posia
dającej równocześnie uprawnienia do 
wcześniejszej emerytury z tytułu opieki 
nad dzieckiem wymagającym stałej 
opieki, przysługuje tylko jedno świad
czenie - wybrane przez tę osobę lub 
korzystniejsze. 

3. Kryteria oceny stanu zdrowia dziecka 
stosuje się zgodnie z przepisami 
w sprawie uprawnień do wcześniejszej 
emerytury pracowników opiekujących 
się dziećmi wymagającymi stałej opie
ki. 

4. Zasiłek stały wyrównawczy przysługuje 
osobie: 

1) samotnej, niezdolnej do pracy z po
wodu wieku lub inwalidztwa, jeżeli 
jej dochód jest niższy od kryterium 
dochodowego, określonego wart. 4 
ust. 1, 

2) niezdolnej do pracy z powodu wieku 
lub inwalidztwa, jeżeli jej dochód, jak 
również dochód na osobę w rodzi
nie, jest niższy od kryterium docho
dowego określonego wart. 4 ust. 1. 

5. Zasiłek stały, o którym mowa w ust. 1, 
wynosi 250 zł miesięcznie. 

6. Zasiłek stały wyrównawczy, o którym 
mowa w ust. 4, określa się jako różnicę 
między kwotą stanowiącą dochód okre
ślony wart. 4 ust. 1 a dochodem na oso
bę w rodzinie, jednak nie może być on 
wyższy niż kwota zasiłku stałego, o któ
rym mowa w ust. 5. Zasiłek stały wy
równawczy nie może być niższy niż 
10 zł."; 

19) po art. 27 dodaje art. 27a w brzmieniu: 

"Art. 27a. 1. Renta socjalna przysługuje osobie cał
kowicie niezdolnej do pracy z powodu 
inwalidztwa powstałego przed ukoń
czeniem 18 roku życia, niezależnie od 
dochodu, z zastrzeżeniem ust. 5. 

2. Prawo do renty socjalnej przysługuje 
również osobie całkowicie niezdolnej 
do pracy z powodu inwalidztwa po
wstałego w trakcie nauki w szkole po
nadpodstawowej lub w szkole wyż
szej, przed ukończeniem 25 roku życia, 

a także w trakcie studiów doktoranc
kich lub aspirantury naukowej, nieza
leżnie od dochodu, z zastrzeżeniem 
ust. 5. 

3. Renta socjalna wynosi 250 zł miesięcz
nie. Kwota ta podlega waloryzacji 
zgodnie z zasadami określonymi 
wart. 35a. 

4. Osobie, o której mowa w ust. 1 i 2, po
siadającej równocześnie uprawnienia 
do świadczeń z ubezpieczenia społecz
nego, przysługuje tylko jedno świad
czenie - wybrane przez tę osobę lub 
korzystniejsze. 

5. Osobie, o której mowa w ust. 1 i 2, nie 
przysługuje renta socjalna za miesiąc, 
w którym osiągnęła wynagrodzenie 
z tytułu pracy przekraczające wyso
kość renty socjalnej. 

6. Decyzja o przyznaniu renty socjalnej 
nie wymaga przeprowadzenia wywia
du rodzinnego (środowiskowego) ." ; 

20) art. 28-31 otrzymują brzmienie: 

"Art. 28. Osobie, o której mowa wart. 27 ust. 4 
pkt 1 oraz wart. 27a ust. 1 i 2, tymczaso
wo aresztowanej lub odbywającej karę 
pozbawienia wolności, przysługuje 30% 
przyznanego świadczenia . Pozostała 
część zasiłku może być, w razie potrzeby, 
przeznaczona na pokrycie wydatków na 
opłaty mieszkaniowe tej osoby. 

Art. 29. 1. Kobietom w ciąży otrzymującym zasi
łek stały lub rentę socjalną, o których 
mowa wart. 27 lub wart. 27a, przysłu
guje począwszy od 12 tygodnia ciąży 
dodatek w wysokości 65 zł miesięcznie. 

2. Dodatek, o którym mowa w ust. 1, mo
że być przyznany również osobom cięż
ko i przewlekle chorym uprawnionym 
do zasiłku stałego lub renty socjalnej. 

3. Osoba, o której mowa w ust. 1 i 2, jeże
li jest uprawniona do zasiłku pielęgna
cyjnego na podstawie odrębnych prze
pisów, ma prawo do jednego świadcze
nia wskazanego przez siebie. 

Art. 30. Osobie uprawnionej do zasiłku stałego 
lub renty socjalnej przysługują świadcze
nia zdrowotne na zasadach określonych 
w przepisach o zaopatrzeniu emerytal
nym pracowników i ich rodzin; przysługu
ją one również osobom pozostającym na 
ich wyłącznym utrzymaniu. 

Art. 31. 1. Zasiłek okresowy z pomocy społecznej 
może być przyznany osobom i rodzi
nom, jeżeli dochód na osobę lub rodzi
nę nie przekracza kryterium określone
go wart. 4 ust. 1, a dochody oraz posia-
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dane zasoby pieniężne nie wystarczają 
na zaspokojenie ich niezbędnych po
trzeb, w szczególności ze względu na: 

1) długotrwałą chorobę, 

2) niepełnosprawność, 

3) brak możliwości zatrudnienia, 

4) brak uprawnień do renty rodzinnej po 
osobie, na której ciążył obowiązek 
alimentacyjny, 

5) możliwość utrzymania lub nabycia 
uprawnień do świadczeń z innych 
systemów zabezpieczenia społecz

nego. 

2. Do dochodu, o którym mowa w ust. 1, nie 
wlicza się zasiłku okresowego wypłaca
nego w okresie bezpośrednio poprze
dzającym jego ponowne przyznanie. 

3. Okres, na jaki przyznawany jest zasiłek 
okresowy, ustala ośrodek pomocy spo
łecznej na podstawie okoliczności spra
wy. 

4. Zasiłek okresowy ustala się do wysoko
ści stanowiącej różnicę między docho
dem ustalonym na podstawie art. 4 
ust. 1 a posiadanym dochodem, nie niż

szej jednak niż 10 zł na rodzinę. 

5. Minister Pracy i Polityki Socjalnej okre
śli, w drodze rozporządzenia, szczegó
łowe zasady przyznawania zasiłku okre
sowego."; 

21) wart. 32: 

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

,,2. Zasiłek celowy może być przyznany w szcze
gólności na pokrycie części lub całości kosz
tów leków i leczenia, remontu mieszkania, 
opału i odzieży, pobytu dziecka w żłobku lub 
przedszkolu , a także kosztów pogrzebu .", 

b) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu: 

,,4a. Zasiłek celowy, o którym mowa w ust. 3 i 4, 
może być przyznany niezależnie od docho
du i może nie podlegać zwrotowi.", 

c) ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

,,5. Zasiłek celowy może być przyznany w for
mie biletu kredytowanego. Przyznanie biletu 
kredytowanego nie wymaga wydania decy
zji. Decyzja o odmowie przyznania biletu kre
dytowanego nie wymaga przeprowadzenia 
wywiadu środowiskowego (rodzinnego)."; 

22) wart. 34: 

a) w ust. 2 wyrazy "najniższej emerytury" zastępu
je się wyrazami "kryterium dochodowego, o któ
rym mowa w art. 4 ust. 1," 

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

,,3. Wydatki na usługi opiekuńcze, lecznicze, po
moc rzeczową, zasiłki na ekonomiczne usa
modzielnienie i zasiłki celowe podlegają 
zwrotowi w części lub całości od świadcze
niobiorcy, jeżeli dochód na osobę w rodzinie 
przekracza wysokość, o której mowa wart. 4 
ust. 1.", 

c) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu: 

,,4a. Świadczenia nienależnie pobrane podlega
ją zwrotowi niezależnie od dochodu rodzi
ny.", 

d) w ust. 5 po wyrazie "własnych" dodaje się wy
razy "określa w drodze uchwały zasady zwrotu, 
jak również" ; 

23) art. 35 otrzymuje brzmienie: 

"Art. 35. 1. Pobyt w dom u pomocy społecznej jest 
odpłatny na poziomie kosztów utrzy
mania. 

2. Miesięczna opłata ponoszona przez 
osobę pełnoletnią posiadającą własne 
dochody nie może być wyższa niż 70% 
dochodu tej osoby. 

3. Różnicę pomiędzy kosztem utrzymania 
ustalonym dla domu a odpłatnością 
ponoszoną przez osobę określoną 
w ust. 2 pokrywają: 

1) małżonek przed zstępnymi i wstęp
nymi, 

2) w przypadku osoby samotnej -
gmina właściwa ze względu na miej
sce zamieszkania osoby kierowanej. 

4. Miesięczną opłatę za pobyt dzieci w do
mach pomocy społecznej na poziomie 
kosztu utrzymania ponoszą rodzice lub 
opiekunowie. 

5. Obowiązek ponoszenia odpłatności 
przez osoby, o których mowa w ust. 3 
pkt 1, nie istnieje, jeżeli dochód na oso
bę w rodzinie nie przekracza 300% wy
sokości kryterium dochodowego, okre
ślonego wart. 4 ust. 1, a w przypadku 
osób, o których mowa w ust. 4 - kryte
rium dochodowego określonego w 
art. 4 ust. 1. 

6. W przypadkach szczególnie uzasadnio
nych sytuacją rodzinną, materialną lub 
zdrowotną właściwy organ może zwol
nić całkowicie lub częściowo osoby, 
o których mowa w ust. 2, ust. 3 pkt 1 
i ust. 4, z odpłatności za pobyt w domu 
pomocy społecznej. 

7. Pobyt w dziennych domach pomocy 
jest odpłatny do wysokości kosztów 
wyżywienia osoby korzystającej. 
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35) po art. 50 dodaje się art. 50a w brzmieniu: 

"Art. 50a. Pracownicy socjalni mogą być również 
zatrudniani przez podmioty, o których 
mowa wart. 47 ust. 1, dla wykonywania 
zadań z zakresu pomocy społecznej."; 

36) wart. 51 po ust. 2 dodaje się ust. 3-5 w brzmieniu: 

,,3. Pracownikowi socjalnemu, do którego obo
wiązków należy praca socjalna oraz przeprowa
dzanie wywiadów rodzinnych (środowisko
wych) i który pracował nieprzerwanie na tym 
stanowisku co najmniej 5 lat, przysługuje, raz 
na dwa lata, dodatkowy urlop wypoczynkowy 
w wymiarze 7 dni roboczych. 

4. Dzień 21 listopada ustanawia się Dniem Pra
cownika Socjalnego. Minister Pracy i Polityki 
Socjalnej przyznaje za wybitne osiągnięcia na
grody specjalne. 

5. Minister Pracy i Polityki Socjalnej określi, w dro
dze zarządzenia, szczegółowe zasady przyzna
wania nagród."; 

37) po art. 51 dodaje się art. 51a w brzmieniu: 

"Art. 51a. Osoby kierujące jednostkami organiza
cyjnymi pomocy społecznej powinny 
posiadać specjalizację z zakresu organi
zacji pomocy społecznej."; 

38) w art. 52 w zdaniu wstępnym skreśla się wyraz "so
cjalnych", a w pkt 2 skreśla się wyraz "odpowied
nio"; 

39) wart. 54 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

,,2. Członków Rady Pomocy Społecznej, spośród 
przedstawicieli określonych w ust. 1, powołuje 
Minister Pracy i Polityki Socjalnej. Członkowie 
Rady Pomocy Społecznej pełnią swoje funkcje 
społecznie . Kadencja Rady Pomocy Społecznej 
trwa 4 lata." 

Art. 2. W ustawie z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrud
nieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz. U. z 1996 r. Nr 
47, poz. 211) wprowadza się następujące zmiany: 

1) wart. 23 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

,,2) urlopu wychowawczego, udzielonego na pod
stawie odrębnych przepisów,"; 

2) w art. 25 dodaje się ust. 4a w brzmieniu: 

,,4a. Do okresów, o których mowa w ust. 3 i 4, zali 
cza się również okresy urlopu bezpłatnego 
udzielonego na podstawie przepisów w spra
wie bezpłatnych urlopów dla matek pracują
cych, opiekujących się małymi dziećmi, in
nych udzielonych wtym celu urlopów bezpłat
nych, a także okresy niewykonywania pracy 
przed dniem 8 czerwca 1968 r. stanowiące 
przerwę w zatrudnieniu spowodowaną opieką 
nad dzieckiem: 

1) w wieku do 4 lat - w granicach do 3 lat na 
każde dziecko oraz łącznie z okresami, 
o których mowa wart. 23 ust. 2 pkt 2 - bez 
względu na liczbę dzieci - do 6 lat, 

2) na które ze względu na jego stan fizyczny, 
psychiczny lub psychofizyczny przysługuje 
pielęgnacyjny zasiłek rodzinny - dodatko
wo do 3 lat na każde dziecko." 

Art. 3. 1. Kryteria określone wart. 4 ustawy, o któ
rej mowa wart. 1, stosuje się do czasu określenia, 
w drodze rozporządzenia, przez Radę Ministrów kryte
riów i wysokości świadczeń z pomocy społecznej z wy
korzystaniem wyników badań kosztów utrzymania 
i minimum socjalnego. 

2. Realizacja zadania, o którym mowa w ust. 1, na
stępuje w okresie nie dłuższym niż 2 lata od dnia wej
ścia w życie niniejszej ustawy. 

Art. 4. Osoby otrzymujące w dniu wejścia w życie 
niniejszej ustawy: 

1) zasiłek stały wyrównawczy na podstawie art. 27 
ust. 1 ustawy, o której mowa wart. 1, zachowują do 
niego prawo do 31 grudnia 1997 r., w wysokości 
określonej niniejszą ustawą, 

2) zasiłek stały na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy, 
o której mowa wart. 1, zachowują do niego prawo 
do 31 grudnia 1998 r., w wysokości ustalonej niniej
szą ustawą, 

3) zasiłek okresowy na podstawie art. 31 ustawy, 
o której mowa wart. 1, zachowują do niego prawo 
do końca okresu, na który wydana została decyzja, 
jednak nie dłużej niż do 31 grudnia 1996 r. 

Art. 5. Osoby, które w dniu wejścia w życie niniej
szej ustawy nie spełniają warunków określonych wart. 
51a ustawy, o której mowa wart. 1, są obowiązane do 
uzupełnienia kwalifikacji w okresie 5 lat od dnia wej
ścia w życie niniejszej ustawy. 

Art. 6. Do czasu wydania przepisów wykonawczych 
przewidzianych w ustawie, o której mowa wart. 1, za
chowują moc przepisy dotychczasowe, jeżeli nie są 
sprzeczne z tą ustawą . 

Art. 7. Minister Pracy i Polityki Socjalnej ogłosi 
w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej jednolity 
tekst ustawy o pomocy społecznej, z uwzględnieniem 
zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed 
dniem wydania jednolitego tekstu. 

Art. 8. Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni 
od dnia ogłoszenia, z tym że art. 35 ust. 3 i 4 oraz art. 46 
ust. 8 ustawy, o której mowa wart. 1, w brzmieniu usta
lonym niniejszą ustawą wchodzą w życie z dniem 
1 stycznia 1998 r. 
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