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duszu środki na zasadach i na cele określone w usta
wie. 

Art. 3. W ustaw ie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku 
dochodowym od osób f izycznych (Dz. U. z 1993 r. Nr 90, 
poz. 416 i Nr 134, poz. 646, z 1994 r. Nr 43, poz. 163, 
Nr 90, poz. 419, Nr 113, poz. 547, Nr 123, poz. 602 
i Nr 126, poz. 626, z 1995 r. Nr 5, poz. 25 i Nr 133, poz. 654 
oraz z 1996 r. Nr 25, poz. 113 i Nr 87, poz. 395) wart. 23 
w ust. 1 wprowadza się następujące zmiany: 

1) pkt 7 otrzymuje brzmienie: 
,,7) odpisów i wptat na róż nego rodzaju fundusze 

tworzone przez podatnika; kosztem uzyskania 
przychodów są jednak: 

a) podstawowe odp isy i wptaty na te fundu
sze , jeże li obowiązek lub możliwość ich two
rzenia w c i ężar kosztów określają odrębne 
ustaw y, 

b) odpisy i zw i ę ksze nia , które w rozumieniu 
przepisów o zaktadowym funduszu świad 
czeń socja lnych obciążają koszty dziatalno
śc i pracodaw cy, j eżeli środki pieniężne sta
nowiące równowartość tych odpisów 
i zwiększe ń zostaty wptacone na rachunek 
Funduszu ,"; 

2) pkt 42 otrzymuje brzmienie: 
,,42) wydatków pracodawcy na dziatalność socjal

ną, o której mowa w przepisach o zaktado
wym funduszu św i adczeń socjalnych; kosz
tem uzyskan ia przychodów są jednak świad 
czenia urlopowe wyptacone zgodnie z przepi
sami o zaktadowym fu nduszu świadczeń so
cjalnych,". 

Art. 4. W ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podat
ku dochodowym od osób praw nych (Dz. U. z 1993 r. 

Nr 106, poz. 482 i Nr 134, poz. 646, z 1994 r. Nr 1, poz. 
2, Nr 43, poz. 163, Nr 80, poz. 368, Nr 87, poz. 406, Nr 
90, poz. 419, Nr 113, poz. 547, Nr 123, poz. 602 i Nr 127, 
poz. 627, z 1995 r. Nr 5, poz. 25, Nr 86, poz. 433, Nr 96, 
poz. 478, Nr 133, poz. 654 i Nr 142, poz. 704 oraz 
z 1996 r. Nr 25, poz. 113, Nr 34, poz. 146 i Nr 90, 
poz. 405) wart. 16 w ust. 1 wprowadza się następujące 
zmiany: 

1) pkt 9 otrzymuje brzm ien ie: 
,,9) odpisów i wptat na różnego rodzaju fundusze 

tworzone przez podatnika; kosztem uzyskania 
przychodów są jednak: 
a) podstawowe odpisy i wptaty na te fundu

sze, jeżeli obowiązek lub możliwość ich two
rzenia w ciężar kosztów określają odrębne 
ustawy, 

b) odpisy i zwiększenia, które w rozumieniu 
przepisów o zaktadowym funduszu świad
czeń socjalnych obciążają koszty dziatalności 
pracodawcy, jeżeli środk i p i eniężne stanowią
ce równowartość tych odpisów i zwiększeń 
zostaty wptacone na rachunek Funduszu,"; 

2) pkt 45 otrzymuje brzmienie: 
,,45) wydatków pracodawcy na dziatalność socjal 

ną, o której mowa w przepisach o zaktado
wym funduszu świadczeń socjalnych; kosz
tem uzyskania przychodów są jednak świad
czenia urlopowe wyptacone zgodnie z przepi
sami o zaktadowym funduszu świadczeń so
cjalnych," . 

Art. 5. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 
1997 r. 
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USTAWA 

z dnia 6 grudnia 1996 r. 

o zmianie ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu oraz o zmianie niektórych ustaw. 

Art. 1. W ustawie z dnia 14 g rudnia 1994 r. o zatrud
nieniu i przeciwdziataniu bezrobociu (Dz. U. z 1996 r. Nr 
47, poz. 211 , Nr 100, poz. 459 i Nr 106, poz. 496) wpro
wadza się na stępujące zm iany: 

1) wart. 2 w ust. 1: 

a) w pkt 2: 

- skreśl a s ię w y razy " z zastrzeżeniem art. 26 
ust. 1," 

- lit. c) otrzym uje brzmienie: 

"c) nie nabyta prawa do emerytury lub renty 
inwalidzk iej albo po ustaniu zatrudnienia, 
innej pracy zaro bkowej. zaprzestaniu pro-

wadzenia poza rolniczej dziatalności go
spodarczej nie pobiera zasitku przedeme
rytalnego, świadczenia przedemerytalne
go, świadczenia rehabilitacyjnego, zasit
ku chorobowego, macierzyńskiego lub 
wychowawczego, " 

- w lit. f) po wyrazach "obowiązkowi ubezpie
czenia spotecznego" dodaje się wyrazy 
", z wyjątkiem ubezpieczenia spotecznego 
rolników," 

- po lit. h) dodaje się lit. i) w brzmieniu: 
)) nie uzyskuje miesięcznie dochodu w wy

sokości przekraczającej potowę najniższe-
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go wynagrodzenia, z zastrzeżeniem 
lit. d)," 

b) w pkt 4 skreśla się wyrazy "wynagrodzenie lub 
dochody uzyskane z tytułu zatrudnienia albo in
nej pracy zarobkowej wykonywanej w okresie 
posiadania statusu bezrobotnego oraz", 

c) po pkt 5 dodaje się pkt 5a w brzmieniu: 
,,5a) dodatku szkoleniowym - oznacza to kwotę 

wypłaconą bezrobotnemu w okresie szko
lenia obejmującego przyuczenie do zawo
du , przekwalifikowanie lub podwyższenie 
kwalifikacji zawodowych," 

d) po pkt 18 dodaje się pkt 18a w brzmieniu: 
,,18a) pożyczce szkoleniowej - oznacza to po

życzkę udzieloną bezrobotnemu na sfinan
sowanie kosztów szkolenia podejmowa
nego bez skierowania rejonowego urzędu 
pracy na to szkolenie," 

e) pkt 21 otrzymuje brzmienie: 
,,21) robotach publicznych - oznacza to zatrud 

nienie bezrobotnego w okresie nie dłuż
szym niż 12 miesięcy przy wykonywaniu 
prac zorganizowanych przez organy samo
rządu terytorialnego, administracji rządo
wej lub instytucje użyteczności publicznej 
oraz organizacje statutowo zajmujące się 
problematyką: ochrony środowiska, kultu
ry, oświaty, sportu i turystyki, opieki zdro
wotnej oraz pomocy społecznej, a także 
spółki wodne i ich związki, jeżeli prace te są 
finansowane lub dofinansowane ze środ
ków samorządu terytorialnego, budżetu 
państwa, funduszy celowych lub środków 
instytucji, organizacji, spółek wodnych i ich 
związków," 

f) pkt 22 otrzymuje brzmienie: 
,,22) szkoleniu - oznacza to przyuczenie do za

wodu, przekwalifikowanie, podwyższenie 
kwalifikacji zawodowych lub naukę umie
jętności poszukiwania i uzyskiwania zatrud
nienia," 

g) skreśla się pkt 24; 

2) wart. 2 w ust. 3 skreśla się wyrazy "uprawnieni do 
przeprowadzania badań lekarskich pracowników 
na podstawie odrębnych przepisów"; 

3) w art. 5: 
a) w ust. 1 w pkt 10 na końcu dodaje się wyrazy 

"z uwzględnieniem potrzeb lokalnego rynku 
pracy" , 

b) skreśla się ust. 2; 

4) wart. 6: 

a) w ust. 1: 
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b) w ust. 2: 
- pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie: 

,,2) przyznan iu, odmowie przyznania, wstrzy
maniu, wznowieniu wypłaty oraz utracie 
lub pozbawieniu prawa do zasiłku, dodat
ku szkoleniowego, stypendium, zasiłku 
przedemerytalnego lub świadczenia 
przedemerytalnego, 

3) obowiązku zwrotu nie należnie pobranego 
zasiłku, dodatku szkoleniowego, stypen
dium, zasiłku przedemerytalnego, świad
czen ia przedemerytalnego oraz kosztów 
szkolenia," 

- skreśla się pkt 4; 

5) wart. 7 w ust. 2 po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmie
niu: 
,,3a) opiniowanie zasad i kryteriów przyznawania 

przez Ministra Pracy i Polityki Socjalnej, z fun
duszy będących w jego dyspozycji, środków 
na dofinansowanie programów i przedsię
wzięć realizowanych w ramach zadań statuto
wych przez instytucje i organizacje na rzecz 
bezrobotnych oraz młodzieży wchodzącej na 
rynek pracy, " ; 

6) w art. 8 w ust. 2: 
a) w pkt 4 wyraz "opiniowanie" zastępuje się wyra

zami "składanie wniosków i wydawanie opinii 
w sprawach dotyczących", 

b) w pkt 8 skreśla się wyrazy "i umarzania"; 

7) wart. 9 po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 
,,3. Rejonowe rady zatrudnienia opiniują kryteria 

refundowania kosztów szkolenia, o których mo
wa wart. 15 ust. 5."; 

8) wart. 12 w ust. 5 liczbę ,,7" zastępuje się liczbą ,,5"; 

9) wart. 13 w ust. 3: 
a) skreśla się pkt 2, 
b) w pkt 3 po wyrazach " Funduszu Pracy" dodaje 

się wyrazy "lub Państwowego Funduszu Reha
bilitacji Osób Niepełnosprawnych" , 

c) pkt 5 otrzymuje brzmienie: 
,,5) nie stawiła się w rejonowym urzędzie pracy 

w wyznaczonym terminie i nie powiadomiła 
w ciągu 5 dni o uzasadnionej przyczynie te
go niestawienn ictwa; pozbawienie statusu 
bezrobotnego następuje na okres 3 miesięcy 
od dnia niestawienia się w rejonowym urzę
dzie pracy, " 

d) pkt 6 otrzymuje brzmienie: 

,,6) odmówiła poddania się badaniom lekarskim 
mającym na celu ustalenie zdolności do pracy; 
pozbawienie statusu bezrobotnego następuje 
na okres 3 miesięcy od dnia tej odmowy,"; 

- w pkt 3 na końcu dodaje się wyrazy) innych 
świadczeń pien iężnych," 10) wart. 14: 

- po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu: 
,,3a) przyznawanie i wypłacanie osobom 

uprawnionym zasiłków przedemery
talnych, świadczeń przedemerytal
nych oraz innych świadczeń pienięż
nych," 

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie: 
,,1) inicjują i finansują szkolenia bezrobotnych 

oraz przyznają i wypłacają dodatki szkolenio-
we," 

b) w pkt 6 kropkę zastępuje się przecinkiem i po 
pkt 6 dodaje się pkt 7 w brzmieniu: 
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,,7) inicjują i realizują inne zadania przewidziane 
w ustawie oraz w odrębnych przepisach."; 

11) w art. 15 w ust. 5 wyrazy ,,50 pracowników" zastę
puje się wyrazami ,,20 pracowników" oraz skreśla 
się wyrazy" , po zasięgnięciu opinii rejonowej rady 
zatrudnienia" ; 

12) w art. 16: 
a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: 

" 1. Dodatek szkoleniowy przysługuje bezrobot
nemu w okresie odbywania szkolenia, na 
które zosta ł skierowany przez rejonowy 
urząd pracy. 

2. Wysokość dodatku szkoleniowego wynosi 
mies i ęcznie 20% zasiłku, o którym mowa 
wart. 24 ust. 1.", 

b) ust. 4-8 otrzymują brzmienie: 
,,4. Osoba, która z własnej winy nie ukończyła 

szkolenia, obowiązana jest do zwrotu kosz
tów szkolenia , chyba że powodem nieukoń 
czenia szkolenia było podjęcie zatrud nienia . 

5. Osobom pobierającym zasiłki w okresie od
bywania szkolenia przysługują, na zasadach 
przewidzianych dla pracowników, świadcze
nia z tytułu wypadków przy pracy i chorób za
wodowych powstałych w związku ze szkole
niem oraz w drodze do i z miejsca szkolenia. 

6. Świadczenia, o których mowa w ust. 5, z wy
jątkiem renty inwalidzkiej lub rodz innej, wy
płacane są przez rejonowy urząd pracy na 
podstawie orzeczenia komisji leka rskiej do 
spraw inwalidztwa i zatrudnienia, po sporzą
dzeniu protokołu okoliczności i przyczyn wy
padku przez zespół powypadkowy jednostki 
szkoleniowej lub po stwierdzeniu przez pań 
stwowego inspektora sanitarnego choroby 
zawodowej. 

7. Osobom nie pobierającym zasiłku w okresie 
odbywania szkolenia przysługuje odszkodo
wanie z tytułu ubezpieczenia od następstw 
nieszczęśliwych wypadków powstałych 
w związku ze szkoleniem oraz w drodze do 
i z miejsca szkolenia. 

8. Jednostka szkoleniowa obowiązana jest 
ubezpieczyć osobę, o której mowa w ust. 7, 
od następstw nieszczęśliwych wypadków.", 

c) skreśla się ust. 9; 

13) po art. 16 dodaje się art. 16a w brzmieniu: 
"Art. 16a. 1. W celu umożliwienia podjęcia zatrud

nienia wymagającego szczególnych 
kwalifikacji, rejonowy urząd pracy 
może na wniosek bezrobotnego udzie
lić mu pożyczki na sfinansowanie 
kosztów szkolenia do wysokości czte
rokrotnego przeciętnego wynagrodze-

14) wart. 18: 

3. W przypadku wykorzystania pożyczki 
na inne cele niż określone w umowie, 
niepodjęcia lub nieukończenia szko
lenia, pożyczka podlega bezzwłoczne
mu zwrotowi w całości, wraz z odset
kami ustawowymi. Odsetki ustawo
we ustala się także od kwoty pożyczki 
nie spłaconej w terminie. 

4. Przepis art. 15 ust. 3 stosuje się odpo
wiednio ."; 

a) po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu: 
,,5a. Umowa zawarta z osobą, o której mowa 

w ust. 1 pkt 2, może przewidywać dokona
nie przez rejonowy urząd pracy zwrotu do 
80% udokumentowanych kosztów szkole
nia, konsultacji lub doradztwa dotyczących 
podejmowanej działalności, poniesionych 
w okresie do 6 miesięcy od dnia udzielenia 
pożyczki: w kwocie nie przekraczającej jed
nak przec iętnego wynagrodzenia.", 

b) skreśla się ust. 8; 

15) wart. 20 po ust. 5 dodaje się ust. 6 w brzmieniu: 
,,6. Min ister Pracy i Polityki Socjalnej może, w dro

dze rozporządze n ia, określić rejony administra 
cyjne (gm iny) nie uznane za zagrożon e szcze
gólnie wysokim bezrobociem strukturalnym, 
w których, na zasadach określonych w ust. 4, 
mogą być refundowane rzeczowe koszty orga
nizacji robót publicznych."; 

16) po art. 22 dodaje się art. 22a w brzmieniu: 
"Art. 22a . 1. Rejonowy urząd pracy może zawrzeć 

z pracodawcą umowę przewidującą 
zrefundowanie poniesionych kosztów 
z tytułu opłaconych składek na ubez
pieczenie społeczne w związku z za
trudnieniem skierowanego bezrobot
nego. 

2. Kwota zrefundowanych składek, 
o których mowa w ust. 1, nie może 
przekroczyć trzykrotnej wysokości 
naj niż szego wynagrodzenia obowią
zującego w dniu spełnienia warunków 
wymienionych w ust. 3. 

3. Refundacja następuje w przypadku, 
gdy: 
1) pracodawca zatrudniał skierowane

go bezrobotnego w pełnym wymia
rze czasu pracy przez okres co naj
mniej 12 miesięcy oraz 

2) po upływie 12 miesięcy zatrudnie
nia umowa o pracę będzie nadal 
umową o pracę na czas nieokreślo-
ny." ; 

nia obowiązującego w dniu podpisa- 17) wart. 23: 
nia z nim umowy. 

2. Pożyczka, o której mowa w ust. 1, jest 
nieoprocentowana, a okres jej spłaty 
może wynosić do 18 miesięcy od usta
lonego w umowie dnia za kończenia 
szkolenia . 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

" 1. Prawo do zasiłku przysługuje bezrobotnemu 
za każdy dzień kalendarzowy po upływie 7 
dni od dnia zarejestrowania się we właści 
wym rejonowym urzędzie pracy, z zastrzeże
niem art. 27, jeżeli: 
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1) nie ma dla niego propozycji odpowiednie
go zatrudnienia, skierowania do prac in
terwencyjnych, robót publicznych lub na 
utworzone dodatkowe miejsce pracy oraz 

2) w okresie 18 miesięcy poprzedzających 
dzień zarejestrowania, łącznie przez okres 
co najmniej 365 dni: 
a) był zatrudniony i osiągał wynagrodze

nie w kwocie co najmniej najniższego 
wynagrodzenia; w okresie tym nie 
uwzględnia się okresów urlopów bez
płatnych trwających łącznie dłużej niż 

30 dni, z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 2, 
b) wykonywał pracę na podstawie umo

wy o pracę nakładczą, jeżeli osiągał 
z tego tytułu dochód w wysokości co 
najmniej najniższego wynagrodzenia, 

c) wykonywał pracę na podstawie umo
wy agencyjnej lub umowy zlecenia al
bo współpracował przy wykonywaniu 
tych umów, jeżeli podstawę wymiaru 
składki na ubezpieczenie społeczne 

i Fundusz Pracy stanowiła kwota co 
najmniej najniższego wynagrodzenia , 

d) podlegał ubezpieczeniu społecznemu 
lub zaopatrzeniu emerytalnemu z tytu
łu prowadzenia pozarolniczej działal
ności lub współpracy, jeżeli podstawę 
wymiaru składki na ubezpieczenie 
społeczne lub zaopatrzenie emerytal
ne i Fundusz Pracy stanowiła kwota 
wynosząca co najmniej najniższe wy
nagrodzenie, 

e) wykonywał pracę w okresie tymcza
sowego aresztowania lub odbywania 
kary pozbawienia wolności, jeżeli 

podstawę wymiaru składki na ubez
pieczenie społeczne i Fundusz Pracy 
stanowiła kwota co najmniej najniż
szego wynagrodzenia, 

f) wykonywał pracę w rolniczej spół
dzielni produkcyjnej lub w spółdzielni 
kółek rolniczych (usług rolniczych), 
będąc członkiem tej spółdzielni, jeżeli 
podstawę wymiaru składki na ubez
pieczenie społeczne i Fundusz Pracy 
stanowiła kwota co najmniej najniż
szego wynagrodzenia, 

g) opłacał składkę na Fundusz Pracy 
w związku z zatrudnieniem za granicą 
u pracodawcy zagranicznego.", 

b) w ust. 2: 

- liczbę" 180" zastępuje się liczbą ,,365", 
- pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

,,3) pobierania renty inwalidzkiej, świadcze

nia rehabilitacyjnego oraz przypadające 
bezpośrednio po ustaniu zatrudnienia, 
wykonywania innej pracy zarobkowej al
bo zaprzestania prowadzenia pozarolni 
czej działalności - okresy pobierania za
siłku chorobowego, macierzyńskiego lub 
opiekuńczego, jeżeli podstawę wymiaru 

tych zasiłków stanowiła kwota w wysoko
ści co najmniej najniższego wynagrodze
nia,", 

- pkt 4 otrzymuje brzmienie: 
,,4) nie wymienione w ust. 1 pkt 2, za które 

opłacana była składka na ubezpieczenie 
społeczne i Fundusz Pracy lub zaopatrze
nie emerytalne i Fundusz Pracy, jeżeli 
podstawę wymiaru składki stanowiła 
kwota wynosząca co najmniej najniższe 
wynagrodzenie." , 

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 
,,4. Prawo do zasiłku przysługuje bezrobotnym 

zwolnionym z zakładów karnych i aresztów 
śledczych, zarejestro~anym w okresie 30 dni 
od dnia zwolnienia, jeżeli suma okresów, 
o których mowa w ust. 1 pkt 2 i w ust. 2, przy
padających w okresie 18 miesięcy przed 
ostatnim pozbawieniem wolności, oraz wy
konywania pracy w okresie pozbawienia wol
ności wynosiła co najmniej 365 dni. W przy
padku pozbawienia wolności w okresie po
bierania zasiłku , po zwolnieniu z zakładu kar
nego lub aresztu śledczego przysługuje pra
wo do zasiłku na okres skrócony o okres po
bierania zasiłku przed pozbawieniem wolno
ści i w trakcie przerw w odbywaniu kary."; 

18) wart. 24: 
a) w LISt. 1: 

- po wyrazie "złotych" dodaje się wyraz "mie
sięcznie" , 

- wyrazy ,,3 i 5" zastępuje się wyrazami ,,2 i 3 
oraz 6a" , 

b) po ust. 1 dodaje się ust. 2 w brzmieniu: 
,,2. Bezrobotnemu, którego łączne okresy za

trudnienia, innej pracy zarobkowej, pozarol 
niczej działalnośc i, wymienione wart. 23 
ust. 1 pkt 2, oraz okresy, o których mowa 
wart. 23 ust. 2 pkt 1,2 i 4, zwane dalej «okre
sem uprawniającym do zasiłku», wynoszą 
do 5 lat, przysługuje zasiłek w wysokości 
80% kwoty zasiłku określonego w ust. 1.", 

c) ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie: 
,,3. Bezrobotnemu, któ rego okres uprawniający 

do zasiłku wynosi co najmniej 20 lat, przysłu
guje zasiłek w wysokości 120% kwoty zasiłku 
określonego w ust. 1. 

4. Do okresu uprawniającego do zasiłku, od 
którego zależy wysokość i okres pobierania 
zasiłku, zalicza się również okresy urlopu 
bezpłatnego, udzielonego na podstawie 
przepisów w sprawie bezpłatnych urlopów 
dla matek pracujących , opiekujących się ma
łymi dziećmi , innych udzielonych w tym celu 
urlopów bezpłatnych, a także okresy niewy
konywania 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, 
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2) na które ze względu na jego stan fizyczny, 
psychiczny lub psychofizyczny przysługu 
je pielęgnacyjny zasiłek rodzinny - do
datkowo do 3 lat na każde dziecko.", 

d) skreśla się ust. 5 i 6, 
e) w ust. 6a skreśla s ię wyrazy "z zastrzeżeniem 

ust. 3" , 
f) w ust. 7 zdanie drugie otrzymuje brzmienie: 

"Zasiłek za niepełny miesiąc ustala się dzieląc 
kwotę przysługującego zasiłku przez 30 i mno
żąc przez liczbę dni kalendarzowych przypada
jących w okresie, za który przysługuje zasiłek ." , 

g) po ust. 7 dodaje się ust. 7a w brzmien iu: 
,,7a. Przepis ust. 7 stosuje się odpowiednio do 

dodatków szkoleniowych, zasiłków przed
emerytalnych, świadczeń przedemerytal
nych i stypendiów, o których mCJwa wart. 
37d ust. 1. ", 

h) ust. 8 otrzymuje brzmienie: 
,,8. Uprawnionym do zasiłku, dodatku szkole

niowego, stypendium, zasiłku przedemery
talnego oraz świadczenia przedemerytalne
go przysługują odsetki ustawowe, jeżeli rejo
nowy urząd pracy z przyczyn niezależnych od 
uprawnionych osób nie dokonał ich wypłaty 
w terminie."; 

19) wart. 25: 
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

" 1. Okres pobierania zasiłku, z zastrzeżeniem 
ust. 5,8, 11 i 12, wynosi: 
1) 6 miesięcy - dla bezrobotnych zamiesz

kałych w okresie pobierania zasiłku na 
obszarze działania rejonowego urzędu 

pracy, jeżeli stopa bezrobocia na tym ob
szarze w dniu 30 czerwca roku poprzedza
jącego dzień nabycia prawa do zasiłku nie 
przekraczała przeciętnej stopy bezrobocia 
w kraju, 

2) 12 miesięcy-dla bezrobotnych zamiesz
kałych w okresie pobierania zasiłku na 
obszarze dzia łania rejonowego urzędu 
pracy, jeżeli stopa bezrobocia na tym ob
szarze w dniu 30 czerwca roku poprzedza
jącego dzień nabycia prawa do zasiłku 
przekraczała przeciętną stopę bezrobocia 
w kraju, 

3) 18 miesięcy dla bezrobotnych: 
a) zamieszkałych w dniu nabycia prawa 

do zasiłku oraz w okresie jego pobie
rania na obszarze działania rejonowe
go urzędu pracy, jeżeli stopa bezrobo
cia na tym obszarze w dniu 30 czerwca 
roku poprzedzającego dzień nabycia 
prawa do zasiłku przekraczała 2-krot
nie przeciętną stopę bezrobocia w kra
ju, oraz posiadających jednocześnie co 
najmniej 20·· letni okres uprawniający 
do zasiłku lub 

b) którzy mają na utrzymaniu co najmniej 
jedno dziecko w wieku do 15 lat, a mał
żonek bezrobotnego jest także bezro-

botny i utracił prawo do zasiłku z powo
du upływu okresu jego pobierania .", 

b) skreśla się ust. 3-4a, 
c) w ust. 5 skreśla się wyrazy "i 3," , 
d) skreśla się ust. 6 i 7, 
e) w ust. 8 wyrazy " 1 i 3, 5 i 7" zastępuje się wyra

zami ,,1 i 5", po wyrazach "pkt 1- 4" dodaje się 
wyrazy "i ust. 3" oraz skreśla się wyrazy "oraz 
o okres pobierania zasiłku szkoleniowego 
w przypadku nieukończenia szkolenia z własnej 
winy", 

f) skreśla się ust. 9 i 10, 
g) ust. 11 otrzymuje brzmienie: 

" 11 . Bezrobotny, który w okresie posiadania 
prawa do zasiłku utracił status bezrobotne
go na okres krótszy niż 365 dni z powodu 
podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobko
wej, pozarolniczej działalności lub uzyski 
wania dochodu w wysokości przekraczają
cej połowę najniższego wynagrodzenia 
miesięcznie i zarejestrował się w rejono
wym urzędzie pracy jako bezrobotny w cią
gu 7 dni od dnia ustania zatrudnienia, za
przestania wykonywania innej pracy zarob
kowej, prowadzenia pozarolniczej działal
ności lub osiągania dochodu przekraczają
cego połowę najniższego wynagrodzenia 
miesięcznie, posiada prawo do zasiłku na 
czas skrócony o okres pobierania zasiłku 
przed utratą statusu bezrobotnego."; 

h) w ust. 12 liczbę ,,180" zastępuje się liczbą ,,365", 
i) skreśla się ust. 13; 

20) art. 26 otrzymuje brzmienie: 

"Art. 26. Bezrobotny jest obowiązany zawiadomić 
w ciągu 5 dni rejonowy urząd pracy o pod
jęciu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej 
lub pozarolniczej działalności oraz o zaist
nieniu innych okoliczności powodujących 
utratę statusu bezrobotnego albo utratę 
prawa do zasiłku."; 

21) wart. 27: 
a) w ust. 1: 

- skreśla się pkt 1, 
- pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

,,3) w okresie 6 miesięcy przed zarejestrowa
niem w rejonowym urzędzie pracy roz
wiązał stosunek pracy (stosunek służbo
wy) za wypowiedzeniem albo na mocy 
porozumienia stron, chyba że porozumie
nie stron nastąpiło z powodu upadłości, 
likwidacji pracodawcy lub zmniejszenia 
zatrudnienia z przyczyn dotyczących pra
codawcy," 

- w pkt 4 wyrazy "u ostatniego pracodawcy" 
zastępuje się wyrazami " w okresie 6 miesięcy 
przed zarejestrowaniem się w rejonowym 
urzędzie pracy", 

b) w ust. 2 w pkt 1 wyrazy "pkt 1-3" zastępuje się 
wyrazami "pkt 2 i 3"; 

22) wart. 28: 
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a) ust. 1-3 otrzymują brzmienie: 
,,1 . Osoba, która pobrała nienależnie świadcze

nie pieniężne, obowiązana jest do jego zwro
tu w terminie 14 dni od dnia doręczenia de
cyzji . 

2. Za nienależnie pobrane świadczenie w rozu 
mieniu ust. 1 uważa się: 
1) świadczenie wypłacone mimo zaistnienia 

okoliczności powodujących ustanie prawa 
do jego pobierania, jeżeli pobierający to 
świadczenie był pouczony o tych okolicz
nościach , 

2) świadczenie wypłacone na podstawie nie
prawdziwych oświadczeń lub sfałszowa 
nych dokumentów albo w innych przy
padkach świadomego wprowadzenia 
w błąd rejonowego urzędu pracy przez 
osobę pobierającą to świadczenie, 

3) zasiłek, dodatek szkoleniowy, stypen
dium, zasiłek przedemerytalny, świadcze
nie przedemerytalne lub inne świadczenie 
pieniężne finansowane z Funduszu Pracy, 
wypłacone osobie za okres, za który naby
ła prawo do emerytury, renty inwalidzkiej 
lub renty rodzinnej, jeżeli organ rentowy, 
który przyznał świadczenie, nie dokonał 
jego pomniejszenia na zasadach określo 
nych wart. 29. 

3. Roszczenia bezrobotnego i innej uprawnio
nej osoby oraz rejonowego urzędu pracy 
z tytułu zasiłków, dodatków szkoleniowych, 
stypendiów, zasiłków przedemerytalnych, 
świadczeń przedemerytalnych i innych 
świadczeń pieniężnych finansowanych 
z Funduszu Pracy ulegają przedawnieniu 
z upływem 3 lat od dnia, w którym roszcze
nie stało się wymagalne.", 

b) skreśla się ust. 4 i 6; 

23) art. 29 otrzymuje brzmienie: 
"Art . 29. 1. Bezrobotnemu lub innej uprawnionej 

osobie, którym przyznano prawo do 
emerytury, renty inwalidzkiej lub renty 
rodzinnej w wysokości co najmniej po
łowy naj niższego wynagrodzenia za 
okres, za który wypłacono zasiłek, do
datek szkoleniowy, stypendium, zasiłek 
przedemerytalny, świadczenie przed
emerytalne lub inne świadczenie pie
niężne finansowane z Funduszu Pracy, 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz 
inne organy rentowe, które przyznały 
świadczenie, wypłacają to świadczenie 
pomniejszone o kwotę odpowiadającą 
wysokości wypłaconych za ten okres 
zasiłków, dodatków szkoleniowych, 
stypendiów, zasiłków przedemerytal
nych, świadczeń przedemerytalnych 
lub innych świadczeń pieniężnych 
i przekazują te kwoty na konto Fundu
szu Pracy właściwego rejonowego 
urzędu pracy. 

2. Kwota pomniejszenia, o której mowa 
w ust. 1, nie może być wyższa niż przy-

24) w art. 30: 

znana za ten okres kwota emerytury, 
renty inwa lidzkiej lub renty rodzinnej ." ; 

a) w ust. 1 skreśla się wyrazy", zasiłku szkolenio
wego", 

b) w ust. 2 skreśla się wyrazy", za siłków szkolenio
wych "; 

25) w art. 31: 
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

" 1. Bezrobotnym pobierającym zasiłki przystu
gują, na zasadach przewidzianych dla pra
cowników: 
1) zasiłki porodowe i pogrzebowe, 
2) świadczenia publicznych zakładów opieki 

zdrowotnej, które są udzielane na podsta
wie wpisu do legitymacji ubezpieczenio
wej, dokonywanego przez rejonowy 
urząd pracy.", 

b) po ust. 1 dodaje się ust. 2 w brzmieniu: 
,,2. Świadczenia, o których mowa w ust. 1 pkt 2, 

przysługują również członkowi rodziny oso
by pobierającej zasiłek .", 

c) w ust. 3 wyrazy " wart. 16 ust. 5 pkt 3" zastępu
je się wyrazami "w ust. 1 pkt 2", 

d) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu : 
,,3a. Bezrobotnym uprawnionym do zasiłku za

siłek przysługuje również za okres udoku
mentowanej niezdolności do pracy, za któ
ry na podstawie odrębnych przepisów pra
cownicy zachowują prawo do wynagrodze
nia lub przysługują im zasiłki z ubezpiecze
nia społecznego w razie choroby lub macie
rzyństwa ." , 

e) ust. 5 otrzymuje brzmien ie: 
,,5. Świadczenia , o których mowa w ust. 1 pkt 1, 

ust. 3a oraz art. 16 ust. 6, podlegają rozlicze
niu przez rejonowe urzędy pracy w ciężar 
składek na ubezpieczenie społeczne, w try
bie przewidzianym dla tych składek.", 

f) po ust. 7 dodaje się ust. 8 w brzmieniu: 
,,8. Minister Pracy i Polityki Socjalnej może okre

ślić, w drodze rozporządzenia, rejony admi
nistracyjne (gminy) nie uznane za zagrożone 
szczególnie wysokim bezrobociem struktu
ralnym, w których rejonowy urząd pracy mo
że dokonywać zwrotu kosztów, o których 
mowa w ust. 6."; 

26) art. 34 otrzymuje brzmienie: 
"Art. 34. Kwoty zasiłków, dodatków szkolenio

wych, stypendiów, zasiłków przedemery
talnych i świadczeń przedemerytalnych za 
należny okres zaokrągla się w górę do 10 
groszy."; 

27) art. 35 otrzymuje brzmienie: 

"Art. 35. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego 
w terminie do dnia 30 września każdego 
roku ogłasza w drodze obwieszczenia 
w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospoli 
tej Polskiej "Monitor Polski" przeciętną 
stopę bezrobocia w kraju oraz na obszarze 
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działania rejonowych urzędów pracy we
dług stanu na dzień 30 czerwca danego 
roku ."; 

28) wart. 37a wyrazy "ust. 4- 6 oraz ust. 8 i 9" zastę
pu je się wyrazami "ust. 4- 8"; 

29) wa rt . 37 b w ust. 5 wyrazy "ust. 4-6 oraz ust. 8 i 9" 
zastępuje s ię wyrazami "ust. 4-8"; 

30) w art. 37c s kreśla się wyrazy "i zasiłków szkolenio
wych " ; 

31 ) w art. 37 i w ust. 4 wyrazy "art. 24 ust. 5" zastępuje 
się wyrazami "art. 37j ust. 3" ; 

32) dodaje s ię rozdział 3c w brzmieniu: 

"Rozdział 3c 

Zasił ki przedemerytalne i świadczenia przedeme
rytalne 

A rt. 37j. 1. Zasiłek przedemerytalny przysługuje 

osobie spełniającej określone w usta
w ie warunki do uzyskania statusu bez
robotnego i prawa do zasiłku oraz po
s i adającej okres uprawniający do eme
rytury, jeżeli : 

1) posiada okres uprawniający do zasił
ku wynoszący 30 lat dla kobiet i 35 lat 
dla mężczyzn lub 

2) posiada okres uprawniający do zasił
ku wynoszący 25 lat dla kobiet i 30 lat 
dla mężczyzn , w tym co najmniej 
15 lat wykonywania prac uznanych 
w przepisach emerytalnych za zatrud
nienie w szczególnych warunkach lub 
w szczególnym charakterze. 

2. Wysokość zasiłku przedemerytalnego 
w ynosi 120% kwoty zasiłku, o którym 
m owa wart. 24 ust. 1, z zastrzeżeniem 
ust. 3-6. 

3. Wysokość zasiłku przedemerytalnego 
wynosi 160% kwoty zasiłku , o któ rym 
mowa wart. 24 ust. 1, dla osoby za
mieszkałej w dniu nabycia prawa do za
siłku przedemerytalnego oraz w okresie 
jego pobierania w rejonach administra
cyjnych (gminach) uznanych za zagro
żone szczególnie wysokim bezrobociem 
strukturalnym, jeżeli stosunek pracy lub 
stosunek służbowy został rozwiązany 
z przyczyn dotyczących zakładu pracy. 
Zasiłek ten przysługuje również w przy
padku, gdy w okresie pobierania zasiłku 
przedemerytalnego rejon został wykre
ś l ony z wykazu rejonów administracyj
nych (gmin) uznanych za zagrożone 

szczególnie wysokim bezrobociem 
strukturalnym. 

4. W rejonach administracyjnych (gmi
nach), które utraciły status rejo nu za
grożonego szczególnie wysoki m bezro
bociem strukturalnym, przepis ust. 3 
stosuje się do końca roku kalendarzo
wego następującego po roku, w którym 
nastąpiła utrata tego statusu. 

Poz. 687 

5. Zasiłek przedemerytalny, w wysokości 
określonej w ust. 3, przysługuje rów
nież osobie nie zamieszkałej w rejonie 
administracyjnym (gminie) uznanym 
za zagrożony szczególnie wysokim bez
robociem strukturalnym, jeżeli stosu
nek pracy lub stosunek służbowy roz
wiąza ny został po dn iu 1 lipca 1996 r. 
z przyczyn dotyczących zakładu pracy 
w wyniku jednorazowego lub w okres ie 
nie dłuższym niż 3 miesiące zmniejsze
nia zatrudnienia o co najmniej 100 pra
cowników. 

6. Wysokość zasiłku przedemerytalnego 
nie może przekroczyć 90% przeciętne
go miesięcznego wynagrodzenia sta
nowiącego podstawę wymiaru składki 
na ubezpieczenie społeczne i Fundusz 
Pracy, w okresie 12 miesięcy kalenda
rzowych poprzedzających miesiąc zgło
szenia wniosku o zasiłek przedemery
talny, i być niższa od 120% kwoty zasił
ku, o którym mowa wart. 24 ust. 1. 

Art. 37 k. 1. Świadczenie przedemerytalne przysłu
guje osobie spełniającej określone w 
ustawie warunki do uzyskania statusu 
bezrobotnego i prawa do zasiłku, jeże l i: 

1) osiągnęła wiek co najmniej 58 lat ko
bieta i 63 lata mężczyzna i posiada 
okres uprawniający do emerytury 
lub 

2) w roku kalendarzowym, w którym 
został rozwiązany stosunek pracy 
lub stosunek służbowy z przyczyn 
dotyczących zakładu pracy, ukończy
ła 55 lat kobieta i 60 lat mężczyzna 
oraz posiada okres uprawniający do 
emerytury, lub 

3) do dnia ro związania stosunku pracy, 
z przyczyn dotyczących zakładu pra
cy, osiągnęła okres uprawniający do 
emerytury, wynoszący co najmniej 
35 lat dla kobiet i 40 lat dla męż
czyzn. 

2. Wysokość świadczenia przedemerytal
nego wynosi 80% kwoty emerytury 
określonej w decyzji organu rentoweg o 
ustalającej wysokość emerytury w ce lu 
ustalenia świadczenia przedemeryta l
nego, nie mniej jednak niż odpowied
nio wysokość zas i łku określona wart. 
37j ust. 2 i 3. 

3. Decyzję ustalającą wysokość emerytu
ry w celu ustalenia wysokości świad
czenia przedemerytalnego organ ren
towy wydaje na wniosek rejonowego 
urzędu pracy. 

4. Do postępowania w sprawie ustalenia 
wysokości emerytury w celu ustalenia 
wysokości świadczenia przedemerytal
nego stosuje się odpowiednio przepisy 
dotyczące postępowania w sprawie 
świadczeń emerytalnych. 
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mow a wart. 16a, o raz bad ań, o któ rych mo
wa wart. 17 ust. 5, " 

b) w pkt 4 wyrazy "pożyczek, o któ rych mowa wart. 
18" zastępuje się wyrazam i " pożyczek i kosztów 
szkolenia, o których mow a wa rt . 18", 

c) w pkt 5 na końcu dodaje s i ę wyrazy " oraz skła
dek na ubezpieczenie spo łecz ne, o któ rych mo
w a wart. 22a", 

d ) w pkt 6 po przecinku dodaje si ę wyrazy "a także 
zasi łków przedemeryta lnych i świadczeń przed
emeryta lnych" , 

e) w pkt 12 po wyrazie "uczniowskich" dodaje się 
w yrazy "oraz opłaconyc h od nich składek na 
ubezpieczenie społeczne," 

f) po pkt 29 dodaje się pkt 30 w brzmieniu: 
,,30) zasiłków porodowych i pog rzebowych, 

o których mowa wart. 37 m ust. 2." 

Art. 2. W ustaw ie z dnia 26 czerwca 1974 r. - Ko
deks pracy (Dz. U. Nr 24, poz. 141, z 1975 r. Nr 16, poz. 
91, z 1981 r. Nr 6, poz. 23, z 1982 r. Nr 31, poz. 214, 
z 1985 r. Nr 20, poz. 85 i Nr 35, poz. 162, z 1986 r. Nr 42, 
poz. 201 , z 1987 r. Nr 21, poz. 124, z 1988 r. Nr 20, poz. 
134, z 1989 r. Nr 20, poz. 107 i Nr 35, poz. 192, z 1990 r. 
Nr 4, poz. 19, Nr 43, poz. 25 1 i Nr 55, poz. 319, z 1991 r. 
Nr 53, poz. 226 i Nr 55, poz. 236 i 237, z 1994 r. Nr 113, 
poz. 547, z 1995 r. Nr 16, poz. 77 oraz z 1996 r. Nr 24, 
poz. 110 i Nr 87, poz. 396) art. 85 otrzy m uje brzmienie: 

"Art . 85. § 1. Wypłaty wynag rodzenia za pracę doko
nuje się co naj m niej raz w miesiącu, 
w stałym i ustalonym z góry terminie . 

§ 2. Wynag rodzenie za pracę płatne raz 
w m i e siąc u wypłaca się z dołu, nie
zwłocznie po ustaleniu jego pełnej wy
sokości, nie późn iej jednak niż w ciągu 
pierwszych 10 dn i następnego miesiąca 
kalendarzoweg o. 

§ 3. J eże l i ustalony dz ie ń wypłaty wynagro
dzenia za pracę jest dniem wolnym od 
pracy, w y nagrodzen ie wypłaca się 
w dniu poprzedzającym. 

§ 4. Składniki w y nagrodzenia za pracę , przy
sługujące pracownikowi za okresy dłuż
sze niż jeden m i esi ąc, wypłaca się z dołu 
w terminach ok reślonych w przepisach 
praw a pracy. 

§ 5. Pracodawca, na żąda n i e pracownika, 
jest obowiąza ny udostępnić do wglądu 
dokumenty, na któ rych podstawie zosta
ło obliczone jego w ynagrodzenie." 

Art. 3. W ustawie z dn ia 14 grudnia 1982 r. o zaopa
trzen iu emeryta lnym pracow ników 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, z 1995 r. Nr 4, poz. 17 
oraz z 1996 r. Nr 100, poz. 461 i Nr 136, poz. 636) wart. 27 
skreśla si ę ust. 3. 

Art. 4. W ustawie z dnia 29 li stopada 1990 r. o po
mocy społecznej (Dz. U. z 1993 r. Nr 13, poz. 60, z 1994 r. 

Nr 62, poz. 265 oraz z 1996 r. Nr 100, poz. 459) wprow a
dza się następujące zmiany: 

l)wart.2a: 
a) w ust. 1 w pkt 2: 

- po wyrazie " wniosku" dodaje s ię w yrazy "l ub 
w przypadku utraty doch odu z mies iąca, 
w którym wniosek został złożony ", 

- po wyrazie " alimentów" skreśla s ię wyrazy 
"ustalonych na podstawie wyroku lub ugody 
sądowej" , 

- wyrazy "świadczeń o charakterze jedno razo
wym " zastępuje s i ę wyrazam i " jednorazo
wych pieniężnych świadczeń socjalnych oraz 
świadczeń w naturze ", 

b) po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzm ieniu: 
,,2a) dochodzie na osobę w rodz inie lub kryteri um 

dochodowym na osobę w rodzi nie - ozna
cza to dochód rodziny podzielony przez licz
bę osób w tej rodzinie lub sumę składn i ków, 
o których mowa wart. 4 ust . 1, ustalonych 
zgodnie z wiekiem osób w tej rodzin ie, po
dzieloną przez li czbę osób w rodzi nie, " 

c) po' pkt 8 dodaje s i ę pkt 9 w brzm ieniu: 
,,9) mieszkan iu ch ronionym - oznacza to m iesz

kanie przeznaczone przede wszystkim dla 
osób z zaburzeniami psychicznymi opusz
czających na stałe lub ok resowo dom pomo
cy społecznej, które podej m ują sa m odzie l
nie egzystencję wymag aj ącą jednak wspar
cia ze strony pomocy społecz nej.", 

d) w ust. 2 wyrazy" 100 zł " za stęp uj e się w yraza m i 
,,125 zł"; 

2) w art. 10: 
a) w ust. 1: 

- w pkt 1 skreśla s ię wyrazy " i ośrodków opie
kuńczych ", 

- w pkt 2 skreśla się przecinek i dodaje s i ę wy
razy "i specjalnych celowych," 

b) w ust. 2 w pkt 2 po wyrazie "op ie ku ń czyc h" do
daje się wyrazy " w tym specja li stycznych"; 

3) w art. 11 : 
a) w pkt 2 po przeci nku dodaje si ę wyrazy "gwaran 

towanych okresowych i specjal nych okreso
wych", 

b) po pkt 2 dodaje s i ę pkt 2a w brzmieniu : 
,,2a) opłacanie składek na ubezpieczenie spo

łeczne za osoby, o któ rych m owa w art . 27 
ust. 1 oraz wart. 31 ust. 4a, " ; 

4) w art. 21 w ust. 1 skreśl a si ę kropkę i dodaje si ę wy
razy", w tym mieszkanie chron ione."; 

5) w art. 27: 

al w ust. 4: 
- w pkt 1 przed wyrazem " niezdolnej" dodaje 

się wyraz "całkow i cie" , 

- w pkt 2 przed wyrazem " niezdolnej" dodaje 
się wyraz " całkowi cie" oraz po wyrazie "do
chodowego " dodaje się wyrazy " na osobę 
w rodzinie", 

b) ust. 6 otrzymuje brzmienie: 
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,,6. Zasiłek stały wyrównawczy, o którym mowa 
w ust. 4, ustala się w wysokości : 

1) w przypadku osoby samotnie gospodaru
jącej, jako różnicę pomiędzy kryterium do
chodowym osoby samotnie gospodarują

cej, określonym wart. 4 ust. 1, a docho
dem tej osoby, 

2) w przypadku osoby w rodzi nie, jako różni 
cę między kryterium dochodowym na 
osobę w rodzinie, ustalonym zgodnie 
z art. 4 ust. 1, a posiadanym dochodem na 
osobę w rodzinie, 

3) wysokość zasiłku, o którym mowa w pkt 1 
i 2, nie może być wyższa od kwoty zasiłku 
stałego, o którym mowa w ust. 5. Zasiłek 
stały wyrównawczy nie może być niższy 
od 10 zł . ", 

c) po ust. 6 dodaje się ust. 7 w brzmieniu : 
,,7. Osobę przebywającą w domu pomocy spo

łecznej lub do niego kierowaną uznaje się za 
osobę samotnie gospodarującą, jeżeli przed 
skierowaniem do domu pomocy społecznej 
była uprawniona do zasiłku stałego wyrów
nawczego." ; 

6) w art. 27a w ust. 4 po wyrazach "ubezpieczenia spo
łecznego" dodaje się wyrazy "z wyłączeniem renty 
rodzinnej"; 

7) wart. 30 po wyrazie "stałego" dodaje się wyrazy 
"i stałego wyrównawczego"; 

8) w art. 31: 
a) w ust. 1 wyrazy "jeżeli dochód na osobę w rodzi

nie nie przekracza kryterium określonego wart. 
4 ust. 1" zastępuje się wyrazami "jeżeli dochód 
osoby samotnie gospodarującej lub dochód ro
dziny nie przekracza kryterium dochodowego 
osoby lub rodziny ustalonego zgodnie z art. 4 
ust. 1", 

b) w ust. 4 wyrazy "dochodem ustalonym na pod
stawie art. 4 ust. 1 a posiadanym dochodem" 
zastępuje się wyrazami "kryterium dochodo
wym osoby samotnie gospodarującej lub kryte
rium dochodowym rodziny, ustalonym zgodnie 
z art. 4 ust. 1, a dochodem tej osoby lub rodzi
ny", 

c) po ust. 4 dodaje się ust. 4a- 4d w brzmieniu: 
,,4a. Osobie, która utraciła prawo do zasiłku dla 

bezrobotnych, pobieranego na podstawie 
przepisów o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu 
bezrobociu, z powodu upływu okresu jego 
pobierania, a dochód rodziny nie przekracza 
kryterium dochodowego ustalonego zgod
nie z art. 4 ust. 1 - przysługuje gwaranto
wany zasiłek okresowy, jeżeli w dniu utraty 
prawa do zasiłku dla bezrobotnych oraz 
w okresie pobierania gwarantowanego za
siłku okresowego samotnie wychowuje co 
najmniej jedno dziecko do dnia ukończenia 
szkoły podstawowej, nie dłużej jednak niż 
do 15 roku życia, z zastrzeżen iem ust. 4d. 

4b. Gwarantowany zasiłek okresowy przysłu
guje przez okres do 36 miesięcy. 

4c. Gwarantowany zasiłek okresowy wynosi: 
1) kwotę równą kryterium dochodowemu 

osoby samotn ie gospodarującej, o której 
mowa art. 4 ust. 1 pkt 1 - przez okres 
pierwszych 12 miesięcy, 

2) 80% kwoty, o której mowa w pkt 1 -
przez okres następnych 24 miesięcy. 

4d. Gwarantowany zas iłek okresowy nie przy
sługuje w przypadku podjęcia zatrudnienia 
lub pozarolniczej działalności w rozumieniu 
przepisów o zatrudnieniu i przeciwdziała 
niu bezrobociu. " ; 

9) po art. 31 dodaje się art. 31a w brzmieniu: 
"Art. 31a. W szczególnie uzasadnionych przypad

kach osobie lub rodzinie nie spełniającej 
kryterium dochodowego określonego 

wart. 4 ust. 1 może być przyznany spe
cjalny zasiłek okresowy lub celowy, przy 
czym: 
1) miesięczna wysokość zasiłku okreso

wego nie może być wyższa niż kwota 
kryterium dochodowego osoby sa
motnie gospodarującej, określona 

wart. 4 ust. 1, 
2) wysokość zasiłku celowego nie może 

być wyższa niż 100% kwoty kryterium 
dochodowego osoby samotnie go
spodarującej lub rodziny, ustalonej 
zgodnie z art. 4 ust. 1."; 

10) po art. 31a dodaje się art. 31 b w brzmieniu: 
"Art. 31 b. 1. Osobie, o której mowa wart. 27 ust. 1 

oraz wart. 31 ust. 4a, posiadającej co 
najmniej 5-letni okres składkowy w ro
zumieniu przepisów o zaopatrzeniu 
emerytalnym, opłacana jest składka 
na ubezpieczenie społeczne od kwoty 
odpowiadającej najniższemu wyna 
grodzeniu obowiązującemu w danym 
roku . 

2. Składka wynosi 32% kwoty najniższe
go wynagrodzenia i jest opłacana: 
a) za osobę , o której mowa wart. 27 

ust. 1, przez okres niezbędny do 
spełnienia warunku dotyczącego 
okresu zatrudnienia (ubezpiecze
nia) wymaganego do uzyskania 
prawa do emerytury, 

b) za osobę, o której mowa wart. 31 
ust. 4a, przez okres pobierania 
gwarantowanego zasiłku okreso
wego. 

3. Z tytułu opłacania składek, o których 
mowa w ust. 2, osobom określonym 
w ust. 1 przysługują w razie spełnienia 
wymaganych warunków emerytalne 
świadczenia pieniężne. 

4. Świadczenie pienlęzne w postaci 
składki ubezpieczeniowej nie jest wli
czane do dochodu, o którym mowa 
wart. 2a ust. 1 pkt 2."; 

11) art. 35 otrzymuje brzmienie: 
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"Art. 35. 1. Pobyt w domu pomocy społeczn ej jest 
odpłatny według następujących zasad: 
1) mies i ęczn ą opłatę za pobyt w domu 

pomocy społecznej osoby pełnolet
niej posiadającej dochód ustala się 
w wysokości 200% kwoty określonej 
wart. 4 ust. 1 pkt 1; opłata ta nie mo
ż e być jednak wyższa niż 70% docho
du osoby prze bywającej w domu po
mocy społecznej, 

2) miesięcz ną opłatę za pobyt dzieci 
w domu pomocy społecznej pono
szą rodzice lub opiekunowie w wyso
kośc i 150% kw oty określonej wart. 4 
ust. 1 pkt 1, jednak nie wyższej niż 

kwota odpowiadająca 70% dochodu 
na osobę w rodzinie; wlicza się w to 
dziecko kierowan e lub przebywające 
w domu, 

3) miesięczną opłatę za pobyt w domu 
pomocy s połecz nej osoby pełnolet
niej nie posiadającej własnego do
chodu ustala się w wysokości odpo
wiadającej 200% kwoty określonej 
wart. 4 ust. 1 pkt 1. Miesięczna opła
ta nie może być wyższa niż 70% do
chodu na osobę w rodzinie, wlicza 
jąc osobę przebywającą w domu po
mocy społeczn ej lub tam kierowa 
ną . Do dokonania opłaty zobowiąza 

ni są, proporcjonalnie do posiada 
nego dochodu na osobę w rodzinie, 
małżonek przed zstępnymi i wstęp
nymi , 

4) osoby, o których mowa w pkt 2 i 3, 
nie ponoszą opłat za pobyt w domu 
pomocy społecznej, jeżeli dochód na 
osobę w rodzinie nie przekracza kry
terium dochodowego, o którym mo
wa wart. 4 ust. 1, w przeliczeniu na 
osobę w rodzini e. 

2. Opłatę za pobyt w ośrodkach wsparcia 
ustala podmiot kierujący w uzgodnie
niu z osobą kierowaną uwzględniając 
przyznany zakres usług. Osoby nie po
noszą opłat, jeśli ich dochód lub do
chód na osobę w rodzinie nie przekra 
cza kryterium dochodowego, ustalone
go wart. 4 ust. 1. 

3. Opłata, o której mowa w ust. 1 pkt 1-3, 
zostaje podwyższona do pełnego kosz
tu utrzymania, n ie więcej jednak niż do 
70% dochodu osoby lub na osobę w ro
dzinie, po osiągn ięc iu przez dom po
mocy społecznej standardu, zgodnie 
z art. 20 ust. 2. 

4. Przepisów ust. 1 pkt 1-3 nie stosuje się 
do domów pomocy społecznej prowa
dzonych przez gm iny lub podmioty nie
publiczne, j eżeli domy te nie są prowa
dzone na zlecenie wojewody. 

5. Minister Pracy i Polityki Socjalnej okre
śli, w drodze rozporządzenia, szczegó-

łowe zasady ustalania opłat za pobyt 
w domu pomocy społecznej, szczegó
łowe zasady ustalania kosztów utrzy
mania w domach pomocy społecznej, 
częściowego lub całkowitego zwolnie
nia z tych opłat, a także tryb i sposób ich 
pobierania." ; 

12) w art. 35a w ust. 1 dwukrotnie użyte wyrazy "śred
nioroczny wzrost cen" zastępuje się wyrazami 
"średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług kon
sumpcyjnych ogółem"; 

13) wart. 43 w ust. 6a po wyrazach "stanie majątko
wym" dodaje się wyrazy " rodzaje dokumentów 
wymaganych do przyznania renty socjalnej"; 

14) w art. 49: 
a) ust. 2 otrzymuje brzm ienie: 

,,2. Osoby posiadające wykształcenie wyższe 

o kierunkach nie wymienionych w ust. 1, któ
re przed wejściem w życie niniejszej ustawy 
ukończyły bądź rozpoczęły specjalizację z za
kresu pracy socjalnej oraz organizacji pomo
cy społecznej, zachowują lub uzyskują 
uprawnienia do wykonywania zawodu pra
cownika socjalnego.", 

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 
,,3. Minister Pracy i Polityki Socjalnej określi, 

w drodze rozporządzenia, stopnie specjaliza
cji w zawodzie «pracownik socjalny», obo
wiązujące dla specjalizacji minima progra 
mowe, t ryb postępowania w nadawaniu 
stopni specjalizacji i wydawan ia dyplomów, 
warunki uzyskiwania przez pracowników so
cjalnych stopni specjalizacji zawodowej oraz 
warunki, jakie powinny spełniać podmioty 
ubiegające się o zgodę Ministra Pracy i Poli 
tyki Socjalnej na prowadzenie szkoleń w za
kresie specjalizacji." ; 

15) w art. 51 a: 
a) dotyc hczasową treść oznacza się jako ust. 1, 
b) dodaje się ust. 2 w brzmieniu: 

,,2. Minister Pracy i Polityki Socjalnej określi, 

w drodze rozporządzenia, minimum progra
mowe specjalizacji z zakresu organizacji po
mocy społecznej, podmioty uprawnione do 
prowadzenia specjalizacji oraz tryb postępo
wania w nadawaniu specjalizacji.". 

Art. 5. W ustawie z dnia 17 października 1991 r. o re
waloryzacji eme rytur i rent, o zasadach ustalania eme
rytur i rent oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 
104, poz. 450, z 1992 r. Nr 21 , poz. 84, z 1993 r. Nr 127, 
poz. 583 i Nr 129, poz. 602, z 1994 r. Nr 84, poz. 385, 
z 1995 r. Nr 4, poz. 17, Nr 95, poz. 473 i Nr 138, poz. 681 
oraz z 1996 r. Nr 87, poz. 395, Nr 100, poz. 461 i Nr 136, 
poz. 396) wart. 8 dodaje się ust. 3 w brzmieniu : 

,,3. Podstawę wymiaru emerytury osobie, która wcze
śniej pobierała świadczenie przedemerytalne na 
podstawie przepisów o zatrudnieniu i przeciw
działaniu bezrobociu, stanowi podstawa wymiaru 
emerytury przyjęta do celów ustalenia świadcze
nia przedemerytalnego - w wysokości uwzględ-
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niającej wszystkie kolejne waloryzacje przypada
jące w okresie następującym po ustaleniu prawa 
do świadczenia przedemerytalnego, albo podsta
wa wymiaru ustalana jest na nowo w myśl art. 7.". 

Art. 6. W ustawie z dnia 6 lipca 1995 r. o przedsię
biorstwie państwowym "Polskie Koleje Państwowe" 
(Dz. U. Nr 95, poz. 474) skreśla się art. 47. 

Art. 7. W ustawie z dnia 14 czerwca 1996 r. o zmia
nie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o zatrud
nieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz. U. Nr 100, 
poz. 459) wprowadza się następujące zmiany: 

1) art. 4 otrzymuje brzmienie: 
"Art. 4. Osoby otrzymujące w dniu wejścia w życie 

niniejszej ustawy: 
1) zasiłek stały wyrównawczy na podstawie 

art. 27 ust. 1 w związku z art. 28 ust. 1 pkt 2 
ustawy, o której mowa wart. 1, zachowu
ją do niego prawo do dnia 31 grudnia 
1997 r. w wysokości przysługującej przed 
dniem 14 września 1996 r., chyba że do
chód na osobę w rodzinie przekroczy wy
sokość najniższej emerytury, 

2) zasiłek stały na podstawie art. 27 ust. 2 
ustawy, o której mowa wart. 1, zacho
wują do niego prawo do dnia 31 grudnia 
1998 r. w wysokości ustalonej niniejszą 
ustawą, chyba że nie spełniają kryteriów 
przewidzianych wart. 27 ust. 2 ustawy, 
o której mowa wart. 1, obowiązującej 
przed dniem 14 września 1996 r., 

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

2) wart. 8 skreśla się wyrazy "art. 35 ust. 3 i 4 oraz". 

Art. 8. 1. Bezrobotnemu, który nabył prawo do za
siłku lub zasiłku szkoleniowego przed dniem wejścia 
w życie niniejszej ustawy, zasiłki te wypłaca się w wy
sokości i przez okres wynikający z dotychczasowych 
przepisów, z zastrzeżeniem ust. 2-5. 

2. Bezrobotny, który nabył prawo do zasiłku przed 
dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, ma prawo do 
zasiłku w wysokości określonej w niniejszej ustawie, 
jeżeli jest to korzystniejsze. Ustalenie tego prawa na
stępuje na wniosek bezrobotnego. 

3. Bezrobotnemu nie posiadającemu prawa do za
siłku w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, dodatek 
szkoleniowy przysługuje, jeżeli szkolenie rozpoczął po 
dniu wejścia w życie niniejszej ustawy. 

4. Bezrobotny, który w dniu wejścia w życie niniej
szej ustawy pobiera zasiłek na podstawie dotychczaso
wego przepisu art. 25 ust. 6 ustawy wymienionej 
wart. 1, zachowuje prawo do jego pobierania na do
tychczasowych zasadach przez okres 6 miesiący od 
dnia wejścia w życie ustawy, chyba że zajdą okoliczno
ści powodujące wcześniejszą utratę prawa do zasiłku. 

5. Bezrobotny, który od dnia wejścia w życie niniej
szej ustawy uzyskuje wynagrodzenie lub dochód z ty
tułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w wyso
kości niższej od połowy naj niższego wynagrodzenia, 
zachowuje status osoby bezrobotnej oraz prawo do za
siłku na dotychczasowych zasadach przez okres 6 mie
sięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. 

6. Prawo do zasiłku przedemerytalnego i świadcze
nia przedemerytalnego przysługuje osobom spełniają
cym warunki do jego przyznania , jeżeli: 

1) zarejestrowane zostały w rejonowym urzędzie pra
cy po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, 

2) w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy uprawnio
ne były do zasiłku do czasu uzyskania uprawnień 
emerytalnych. 

7. Do okresu, od którego w myśl ustawy wymienio
nej wart. 1, w brzmieniu nadanym n i niejszą ustawą, 

zależy nabycie prawa, wysokość i okres pobierania za
siłku, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia 

przedemerytalnego, zal icza się również okresy zatrud
nienia, innej pracy zarobkowej i prowadzenia pozarol
niczej działalności, przypadające przed dniem wejścia 
w życie niniejszej ustawy, jeżeli w tym okresie podsta
wę wymiaru składki na ubezpieczen ie społeczne lub 
zaopatrzenie emerytalne i Fundusz Pracy stanowiła 
kwota wynosząca co najmniej połowę najniższego wy
nagrodzenia miesięcznie. 

8. Stopę bezrobocia, o której mowa wart. 35 usta
wy wymienionej wart. 1 niniejszej ustawy, według sta
nu na dzień 30 czerwca 1996 r. Prezes Głównego Urzę
du Statystycznego ogłosi w ciągu jednego miesiąca od 
dnia ogłoszenia niniejszej ustawy. 

Art. 9. Minister Pracy i Polityki Socjalnej ogłosi 
w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej jednolity 
tekst ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezro
bociu, z uwzględnieniem zmian wynikających z przepi
sów ogłoszonych przed dniem wydania jednolitego 
tekstu. 

Art. 10. Ustawa wchodzi w życie pierwszego dnia 
miesiąca następującego po dniu ogłoszenia, z tym że: 

1) art. 23 ust. 1 pkt 2, ust. 2 i 4, art. 25 ust. 11 i 12, art. 
27 ust. 1 pkt 3 i 4 oraz art. 40 pkt 1 ustawy, o której 
mowa wart. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą 
ustawą, wchodzą w życie pierwszego dnia siódme
go miesiąca następującego po dniu ogłoszenia, 

2) art. 25 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 lit. a) ustawy, o której mo
wa wart. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą usta
wą, wchodzi w życie pierwszego dnia czwartego 
miesiąca następującego po dniu ogłoszenia, 

3) art. 2 wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, 

4) art. 3 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1998 r., 

5) art. 4 z wyłączeniem pkt 8 l it. c), pkt 10 i pkt 141it. a) 
oraz art. 7 wchodzą w życie z dniem ogłoszenia 
z mocą od dnia 14 września 1996 r., 

6) art. 6 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1999 r. 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski 


