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USTAWA 

z dnia 27, czerwca 1996 r. 

o zmianie ustawy o uprawnieniach do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu 
zbiorowego. 

Art. 1. W ustawie z dnia 20 czerwca 1992 r. o upraw
nieniach do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środ 

kami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. Nr 54, 
poz. 254, z 1994 r. Nr 40, poz. 150, Nr 80, poz. 368 
i Nr 113, poz. 547 oraz z 1995 r. Nr 50, poz. 261) wart. 2 
w ust. 1 pkt 7 otrzymuje brzmienie: 

,,7) dzieci i młodzież dotknięta inwalidztwem lub 
niepełnosprawna oraz ich rodzice lub opieku
nowie; uprawnienie to obejmuje wyłącznie 

przejazd z miejsca zam ieszkan ia lub miejsca 
pobytu do przedszkola, szkoły, placówki op ie-

kuńczo-wychowawczej , ośrodka rehabilitacji , 
ośrodka rehabilitacyjno-wychowawczego, do
mu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia, za
kładu opieki zdrowotnej, poradn i psychologicz
no-pedagogicznej i z powrotem." 

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni 
od dnia ogłoszenia . 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski 
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USTAWA 

z dnia 28 czerwca 1996 r. 

o zmianie niektórych ustawo zaopatrzeniu emerytalnym i o ubezpieczeniu społecznym . 

Art. 1. W ustawie z dnia 14 grudnia 1982 r. o zaopa
trzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin (Dz. U. 
Nr 40, poz. 267, z 1984 r. Nr 52, poz. 268 i 270, z 1986 r. 
Nr 1, poz. 1, z 1989 r. Nr 35, poz. 190 i 192, z 1990 r. 
Nr 10, poz. 58 i 61 , Nr 36, poz. 206, Nr 66, poz. 390 
i Nr 87, poz. 506, z 1991 r. Nr 7, poz. 24, Nr 80, poz. 350 
i Nr 94, poz. 422, z 1992 r. Nr 21 , poz. 84 i Nr 64, poz. 321 , 
z 1994 r. Nr 74, poz. 339 i Nr 108, poz. 516 oraz z 1995 r. 
Nr 4, poz. 17) wprowadza się następujące zmiany: 

1) wart. 7 po pkt 2 dodaje się pkt 2' w brzmien iu: 

,,21) rentę szkoleniową,"; 

2) w dziale I rozdz i ał 5 otrzymuje brzmienie: 

"Rozdział 5 

Niezdolność do pracy 

Art. 23. 1. Niezdolną do pracy w rozumieniu usta
wy jest osoba, która całkowicie lub czę
ściowo utraciła zdolność do pracy zarob
kowej z powodu naruszenia sprawności 
organizmu i nie rokuje odzyskania zdol
ności do pracy po przekwalifikowaniu . 

2. Całkowicie niezdolną do pracy jest oso
ba, która utraciła zdolność do wykony
wania jakiejkolwiek pracy. 

3. Częściowo niezdolną do pracy jest oso
ba, która w znacznym stopniu utraciła 

zdolność do pracy zgodnej z poziomem 
posiadanych kwalifikacj i. 

Art. 24. 1. Przy ocenie stopnia i trwałości niezdol
ności do pracy oraz rokowania co do od
zyskania zdolności do pracy uwzględnia 
się : 

1) stopień naruszenia sprawności orga
nizmu oraz możliwości przywrócenia 
niezbędnej sprawności w drodze le
czenia i rehabilitacji , 

2) możliwość wykonywania dotychcza
sowej pracy lub podjęcia innej pracy 
oraz celowość przekwalifikowania za
wodowego, biorąc pod uwagę rodzaj 
i charakter dotychczas wykonywanej 
pracy, poziom wykształcenia, wiek 
i predyspozycje psychofizyczne. 

2. Trwałą niezdolność do pracy orzeka się, 
jeżel i według wiedzy medycznej nie ma 
rokowań odzyskania zdolności do pracy. 

3. Okresową niezdolność do pracy orzeka 
się, jeżeli według wiedzy medycznej ist
nieją rokowania odzyskania zdolności 
do pracy. 

4. Zachowanie zdolności do pracy w wa
runkach specjalnych, określonych 
w przepisach o zatrudnianiu i rehabilita
cji zawodowej osób niepełnospraw-
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nych, nie stanowi przeszkody do orze
czenia całkowitej niezdolności do pracy. 

5. W przypadku stwierdzenia naruszenia 
sprawności organizmu w stopniu powo
dującym konieczność stałej lub długo

trwałej opieki i pomocy innej osoby 
w zaspokajaniu podstawowych potrzeb 
życiowych orzeka się niezdolność do sa
modzielnej egzystencji . 

Art. 25 1. Oceny niezdolności do pracy, jej stopnia 
oraz ustalenia : 

1) daty powstania niezdolności do pracy, 

2) trwałości lub przewidywanego okresu 
niezdolności do pracy, 

3) związku przyczynowego niezdolności 
do pracy lub śmierci z określonymi 
okolicznościami, 

4) niezdolności do samodzielnej egzy
stencji , 

5) celowośc i przekwalifikowania zawo
dowego 

- dokonuje w formie orzeczenia lekarz 
orzecznik Zakładu Ubezpieczeń Spo
łecznych , zwany dalej " lekarzem 
orzecznikiem " . 

2. Jeżeli nie ma możliwości ustalenia daty 
powstania niezdolności do pracy, nato
miast ustalono okres, w którym niezdol
ność do pracy powstała, za datę powsta
nia niezdolności przyjmuje się datę koń 

cową tego okresu. Jeżeli nie ma możli
wości ustalen ia ani daty, ani okresu po
wstania niezdolności do pracy, za datę 
powstania niezdolności przyjmuje się 
datę zgłoszenia wniosku o świadczenie . 

3. Orzeczenie lekarza orzecznika stanowi 
dla organu rentowego podstawę do wy
dan ia decyzji w sprawie św iadczeń prze
widzianych w ustawie, do których prawo 
uzależnione jest od stwierdzenia nie
zdolności do pracy. 

4. Minister Pracy i Polityki Socjalnej w po
rozumieniu z Ministrem Zdrowia i Opie
ki Społecznej określi, w drodze rozporzą

dzenia: 

1) organizację, szczegółowe zasady 
i tryb: 

- orzekania o niezdolności do pracy, 

- sprawowania nadzoru nad wyko-
nywaniem tego orzecznictwa, 

2) szczególne kwalifikacje zawodowe 
wymagane od lekarzy orzeczników."; 

3) art. 34 otrzymuje brzmienie: 

"Art. 34. 1. Osobie, która spełniła warunki określo
ne wart. 32, przysługuje: 

1) renta stała - jeżeli niezdolność do 
pracy jest trwała, 

2) renta okresowa - jeżeli niezdol
ność do pracy jest okresowa. 

2. Renta okresowa przysługuje przez 
okres wskazany w decyzj i organu ren
towego. 

3. Osobie spełniającej warunki określone 
wart. 32, w stosunku do której orze
czono celowość przekwalifikowania 
zawodowego ze względu na niezdol
ność do pracy w dotychczasowym za
wodzie, przysługuje renta szkolenio
wa przez 6 miesięcy; okres ten ulega 
wydłużeniu na czas niezbędny do 
przekwalifikowania zawodowego, nie 
dłużej niż o 30 miesięcy. 

4. Przedłużenie prawa do renty, o którym 
mowa w ust. 3, następuje na podsta
wie wniosku dyrektora wojewódzkie
go urzędu pracy." ; 

4) art. 62 otrzymuje brzmienie: 

"Art. 62. Osobom objętym ubezpieczeniem spo
łecznym w czasie pobierania stypendium 
sportowego z tytułu wyczynowego upra
wiania sportu oraz pozostałym po nich 
członkom rodziny przysługują świadcze
nia na zasadach i w wysokości określo
nych w ustawie." ; 

5) wart. 65 wyrazy "ze względu na inwalidztwo" za
stępuje się wyrazami " ze względu na całkowitą nie
zdolność do pracy"; 

6) skreśla się art. 66; 

7) wart. 76 po wyrazie "emerytury" dodaje się prze
cinek i wyrazy " renty szkoleniowej" ; 

8) art. 78 otrzymuje brzmienie: 

"Art. 78. 1. prawo do świadczeń uzależnionych od 
niezdolności do pracy oraz wysokość 
tych świadczeń ulega zmianie, jeżeli 

w wyniku badania lekarskiego, prze
prowadzonego na wniosek lub z urzę
du, ustalono zmianę stopnia niezdolno
ści do pracy, brak tej niezdolności lub 
jej ponowne powstanie. 

2. Prawo do świadczenia z tytułu okreso
wej niezdolności do pracy ustaje 
z upływem okresu, na jaki to świadcze
nie przyznano. 

3. Prawo do renty szkoleniowej ustaje: 

1) z upływem 6 miesięcy, jeżel i dyrektor 
wojewódzkiego urzędu pracy nie 
wystąpi z wnioskiem o przedłużenie 
tego okresu, 

2) z upływem okresu, na jaki świadcze

nie przyznano na wniosek dyrektora 
wojewódzkiego urzędu pracy, 
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9) wart. 90: 

3) od dnia otrzyman ia zawiadomienia 
dyrektora wojewódzkiego urzędu 
pracy o tym, że osoba zainteresowa
na w okresie, o którym mowa 
w pkt 2, nie poddaje się przekwalifi
kowaniu zawodowemu."; 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

,,1. Decyzja powinna być wydana wciągu 14 dni : 

1) od wyjaśnienia ostatniej okoliczności nie
zbędnej do wydania decyzji, 

2) od upływu dodatkowego terminu do 
przedstawienia niezbędnych dowodów.", 

b) po ust. 1 dodaje się ust. l' w brzmieniu: 

" 1'. Wypłata świadczeń powinna nastąpić w ter
m inie 14 dni od daty decyzji wydanej zgod
niezust. 1."; 

10) po art. 90 dodaje się art. 90' w brzmieniu: 

"Art. 90' . 1. Organ rentowy wydaje decyzję o przy
znaniu renty z tytułu okresowej nie
zdolności do pracy na okres wskazany 
w orzeczeniu, o którym mowa wart. 25 
ust. 3. 

2. W razie orzeczenia celowości przekwa
lifikowania zawodowego organ rento
wy wydaje decyzję o przyznaniu renty 
szkoleniowej na okres 6 miesięcy i kie
ruje zainteresowanego do wojewódz
kiego urzędu pracy w celu poddania 
przekwalifikowaniu zawodowemu. 

3. Na wniosek dyrektora wojewódzkiego 
urzędu pracy organ rentowy wydaje 
decyzję o przedłużeniu prawa do renty 
szkoleniowej na okres wskazany w tym 
wniosku, z uwzględnieniem przepisu 
art. 34 ust. 3. 

4. Organ rentowy ponownie kieruje zainte
resowanego do lekarza orzecznika, jeże
li dyrektor wojewódzkiego urzędu pracy 
zawiadomi o braku możliwości prze
kwalifikowania do innego zawodu." ; 

11) wart. 102: , 

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

,,2. Wstrzymanie wypłaty świadczeń następuje 
poczynając od miesiąca: 

1) przypadającego po miesiącu, w którym 
ustało prawo do świadczenia ustalone 
wskutek okresowej niezdolności do pracy, 

2) przypadającego po miesiącu, w którym or
gan rentowy wydał decyzję o wstrzyma
niu wypłaty w przypadkach, o których mo
wa w ust. 1 pkt 1-4, 

3) za który przysługiwało świadczenie nie do
ręczone w przypadkach, o których mowa 
w ust. 1 pkt 5.", 

b) w ust. 3 wyrazy" pkt 1" zastępuje się wyrazami 
"pkt 2", 

c) dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 

,,4. Decyzji o wstrzymaniu wypłaty świadczeń 
nie wydaje się w przypadkach określonych 
wart. 78 ust. 2 i ust. 3 pkt 1 i 2." . 

Art. 2. W ustawie z dnia 27 września 1973 r. o zaopa
trzeniu emerytalnym twórców i ich rodzin (Dz. U. 
z 1983 r. Nr 31, poz. 145, z 1986 r. Nr 42, poz. 202, z 1989 r. 
Nr 35, poz. 190, z 1990 r. Nr 36, poz. 206 oraz z 1995 r. 
Nr 4, poz. 17) wprowadza się następujące zmiany: 

1) wart. 2 w pkt 1 po lit. b) dodaje się lit b') w brzmie
niu: 

"b') rentę szkoleniową,"; 

2) w art. 4: 

a) w ust. 1 skreśla się pkt 2, 

b) skreśla się ust. 4 i 7; 

3) wart. 15 w ust. 1 skreśla się pkt 2. 

Art. 3. W ustawie z dnia 12 czerwca 1975 r. o świad
czeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawo
dowych (Dz. U. z 1983 r. Nr 30, poz.144, z 1989 r. Nr 35, 
poz. 192, z 1990 r. Nr 36, poz. 206, z 1991 r. Nr 94, poz. 
422, z 1995 r. Nr 4, poz. 17 oraz z 1996 r. Nr 24, poz. 110) 
wprowadza się następujące zmiany: 

1) wart. 2 dodaje się pkt 4' w brzmieniu: 

,,4') rentę szkoleniową dla pracownika, w stosunku 
do którego orzeczono celowość przekwalifiko
wania zawodowego ze względu na niezdol
ność do pracy w dotychczasowym zawodzie,"; 

2) art. 18 otrzymuje brzmienie: 

" Art. 18. 1. Pracownikowi, który wskutek wypadku 
przy pracy lub choroby zawodowej stał 
się niezdolny do pracy, przysługuje : 

1) renta stała - jeżeli niezdolność do 
pracy jest trwała, 

2) renta okresowa - jeżeli niezdolność 
do pracy jest okresowa. 

2. Renta okresowa przysługuje przez okres 
wskazany w decyzji organu rentowego. 

3. Pracownikowi, w stosunku do którego 
orzeczono celowość przekwalifikowa
nia zawodowego ze względu na nie
zdolność do pracy w dotychczasowym 
zawodzie, przysługuje renta szkolenio
wa przez 6 miesięcy; okres ten ulega 
wydłużeniu na czas niezbędny do prze
kwalifikowania zawodowego, nie dłużej 
niż o 30 miesięcy. 

4. Przedłużenie prawa do renty, o którym 
mowa w ust. 3, następuje na podstawie 
wni.osku dyrektora wojewódzkiego 
urzędu pracy." 
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