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3596 Art. 61. (pominięty).49)

określić

zasady ewidencjonowania napiwków w kasynach gry.

Art. 52. 1. W razie stwierdzen ia,
mu udzielono zezwolenia:
1) narusza

że

podmiot, które-

Poz. 650 i 651

Art. 62. Od dnia wejścia w życie
Przedsiębiorstwo Państwowe "Polski
ny" oraz Przedsiębiorstwo Państwowe
towy"

ustawę ,

prowadzą działalność

2) uchybia p rzepisom regulaminów,

Art. 63. (pominięty).49 )

3) narusza warunki zezwolenia ,

Art. 64. (pominięty).49 )
Art. 64a. (pominięty).49 )

Minister Finansów może wydać w formie decyzji polecenie usunięcia nieprawidłowości .

Art. 65.

2. Minister Finansów cofa zezwolenie w przypadku :

obniżenia kapitału
pon i żej

akcyjnego (zakładowego)
granicy określonej wart. 25.

Zmiany w przepisach

3) ustawa z dnia 20 maja 1976 r. o grach losowych i totalizatorach (Dz. U. Nr 19, poz. 122 i z 1982 r. Nr 7,
poz. 54) ,

6

obowiązujących

4)51 ) z zastrzeżeniem art. 63 - ustawa z dnia 26 lutego 1982 r. o opodatkowaniu jednostek gospodarki
uspołecznionej (Dz. U. z 1987 r. Nr 12, poz. 77,
z 1989 r. Nr 3, poz. 12, Nr 35, poz. 192 i Nr 74,
poz. 443, z 1990 r. Nr 21, poz. 126, z 1991 r. Nr 9,
poz. 30 i Nr 80, poz. 350 oraz z 1992 r. Nr 21, poz. 86)
- w części dotyczącej podatku obrotowego z tytułu prowadzenia gier losowych i totalizatorów.

Art. 53. (pominięty) .49)
Art. 54. (pominięty). 49 )
Art. 55. (pominięty) 49)
Art. 56. (pominięty). 49)
Rozdział

Przepisy

7

przejściowe

i

moc:

2)50) ustawa z dnia 16 grudnia 1972 r. o podatku obrotowym (Dz. U. z 1983 r. Nr 43, poz. 191 , z 1985 r.
Nr 12, poz. 50, z 1989 r. Nr 3, poz. 12 i Nr 74,
poz. 443, z 1991 r. Nr 9, poz. 30 i Nr 35, poz. 155 oraz
z 1992 r. Nr 21 , poz. 86) - w części dotyczącej podatku obrotowego z tytułu prowadzenia gier losowych i totalizatorów,

spółki

Art. 52a.48) Minister Finansów corocznie przedkła 
da właściwej komisji sejmowej informację o realizacji
ustawy.
Rozdział

Tracą

1) art. 2 ustawy z dnia 19 kwietnia 1950 r. o wyścigach
konnych (Dz. U. Nr 20, poz. 173, z 1958 r. Nr 11, poz.
40 i z 1976 r. Nr 19, poz. 122),

1) niezastosowania się podmiotu do wydanego polecenia lub powtórnego wystąpienia okoliczności
określonych w ust. 1,
2)

niniejszej ustawy
Monopol Loteryj"Totalizator Sporna podstawie jej przepisów.

Art. 66. Ustawa wchodzi w
od dnia ogłoszenia . 52 )

końcowe

życie

po

upływie

90 dni

Art. 57. (pominięty). 49 )
Art. 58. (pominięty). 49 )

50) Ustawa ut ra ciła moc z dniem 31 grudnia 1995 r. stosowni e do art. 55 ust . 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 8 stycznia
1993 r. o pod atku od towarów i usług oraz o podatku ak-

Art. 59. (pominięty) .49)
Art. 60. (pominięty). 49)

cyzo wym (Dz. U. Nr 11 , poz. 50 i z1994 r. Nr 132, poz. 670).

Dodany przez art. 1 pkt 26 ustawy wymienionej w przypi sie 1.
49 ) Zami eszczony w obw ieszcze niu.
48)

51) Ustawa utra ci ła moc z dniem 31 grudnia 1995 r. stosownie do art. 55 ust . 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy wymienionej
w przy pis ie 50.
52) Ustaw a zo stała o g łoszona w dniu 10 września 1992 r.
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OBWIESZCZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ
z dnia 22 maja 1998 r.
w sprawie

ogłoszenia

jednolitego tekstu ustawy o

1. Na podstawie art. 8 ustawy z dnia 27 czerwca
1997 r. o zmianie ustawy o zasiłkach rodzinnych i pie-

zasiłkach

lęgnacyjnych

rodzinnych i

pielęgnacyjnych.

oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U.
Nr 93, poz. 569) ogłasza się w załączniku do niniejsze-

-
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4) w art. 128 w ust. 1 przecinek po wyra zach «na l eżnego uposażenia» za stępu
j e s ię k ropk ą i pozostałą część zdania
s k re ś l a s ię ;

5) wart. 129 w ust. 1 przecinek po wyrazach « n a le żnego uposażen ia » zastępu 
j e si ę kro pką i pozostałą c z ęść zdania
s k reśla si ę;

6) wart. 131:
a) w ust. 2 zdanie drugie
b) ust. 3

s kreśla się ,

skreśla się;

7) w art. 132 w yrazy «art. 131 ust. 1- 3»
z a s t ęp uj e s ię wyrazami «art. 131 ust. 1
i 2».
Art. 52. W ustawi e z dnia 20 grudnia 1990 r.
o ubezpieczeniu społeczn y m rol ników
(Dz. U. z 1993 r. Nr 71, poz. 342 i z 1994 r.
Nr 1, poz. 3) w prowadza się n astę pujące
zmia ny:
1) wa rt. 27 w ust. 1 pkt 1 skreśla
2) art. 54 skreśl a s ię;
3) wa rt. 55a wy razy «54 i»
4) w art. 78 w ust. 1 pkt 3

s ię ;

s k reśla się ;

skreśla s i ę .

Art. 53. W ustaw ie z dnia 24 styczn ia 1991 r.
o komb at antach oraz niektó rych osobach
bę dąc yc h ofi arami represj i wojennych
i okres u powojennego (Dz. U. Nr 17,
poz. 75 i Nr 104, poz. 450, z 1992 r. Nr 21 ,
poz. 85, z 1993 r. Nr 29, poz. 133, Nr 129,
poz. 602 i Nr 134, poz. 645 oraz z 1994 r.
Nr 99, po z. 482) wart. 16 w ust. 4 wyraz
«rodzin ny,» sk reśla się .
Art. 54. W ustawie z dni a 24 sierpnia 199 1 r. o Pań 
stwowej Str aży P ożarnej (Dz. U. Nr 88,
poz. 400, z 1992 r. Nr 21, poz. 86 i Nr 54,
poz. 254 o raz z 1994 r. Nr 53, poz. 214)
wprowadza s ię n a stępujące zm iany:
1) art. 67 ot rzy muje brzmienie:
«A rt. 67.1. Za czło n kó w rod ziny straża 
ka upra w nion ych do świad
czeń
p rzew idzianych
w
art. 65 i 66 u w aż a się mał
żonka i dzieci.
2. Za dzieci uważa s ię dzieci
własne,
dzieci małżonka,
dzieci
przysposobione,
dzieci przyjęte na wychowanie, które:
1) n ie

p rzek roczyły

życia,

18 roku

a w raz ie uczęsz
czani a do szkoły - 24 lat
al bo 25 lat, jeżeli odbyw a j ą studia w szkole wyż
szej, a u kończenie 24 lat
przy pada na ostatni lub
przedostatni rok studiów,

Poz. 651
albo
2)

stały się

inwalidami I lub
II grupy przed osiągnię
ciem wieku określonego
w pkt 1.»;
2) wart. 87 w ust. 1 pkt 5 skreśla się ;
3) wart. 101 w ust. 1 przecinek po wyrazach «stanowisku służbowym» zastę
puje się kropką i pozostałą część zdania
skreśla się ;

5) wart. 108 w ust. 1 przecinek po wyrazach « nale ż nego uposażenia» zastępu
je się kropką i pozostałą część zdania
skreśla się;

6) wart. 110:
a) w ust. 2 zdanie drugie
b) ust. 3 skreśla się;

skreśla się,

7) wart. 111 wyrazy «art. 110 ust. 1-3»
zastępuje się wyrazami «art. 110 ust. 1
i 2» .
Art. 55. W ustawie z dn ia 17 października 1991 r.
o rewaloryzacji emerytur i rent, o zasadach ustalania emerytur i rent oraz
o zmian ie 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 oraz
z 1994 r. Nr 84, poz. 385) wart. 21 w ust. 1
pkt 1 skreśla się .
Art. 56. W ustawie z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 1994 r.
Nr 10, poz. 36) wprowadza się następują
ce zmiany:
1) wart. 18 w ust. 1 wyraz «rodzinnego,»
skreśla się;

2) wart. 25:
a) w ust. 1 pkt 1 skreśla
b) ust. 2

się,

skreśla się.

Art. 57. W ustawie z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy
Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Straży
Granicznej , Państwowej Straży Pożarnej
i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U.
Nr 53, poz. 214) wprowadza się następują
ce zmiany:
1) wart. 18 w ust. 1 wyraz «rodzinnego,»
skreśla się;

2) wart. 25:
a) w ust. 1 pkt 1 skreśla
b) ust. 2

się,

skreśla się . "

"Art. 59. Prawo do zasiłku rodzinnego za okres od
dnia 1 marca 1995 r. do dnia 31 sierpnia
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właśc iwego

ministra w sprawie diet i innych należ
z tytułu podróży służbowych poza granicami
kraju, obliczonych za okres, w którym osoby te uzyskiwały dochód,
ności

12)

4. Do rodziny pozostającej we wspólnym gospodarstwie domowym zalicza się także:
1)

2) dzieci, o których mowa w ust. 3,

ność,

14) wynagrodzenie otrzymywane przez członków rol niczych spółdzielni produkcyjnych z tytułu użytko 
wania przez spółdzielnię wniesionych wkładów
gruntowych,

dochód rodziny ustala się
dochodów uzyskanych przez
członków rodziny, o których mowa w ust. 1, w roku ka lendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy przez
4.

Przeciętny miesięczny

dzieląc

łączną

kwotę

przebywające:

a) w internacie szkolnym, domu studenckim lub na
stancji,
b) w domu pomocy społecznej. w domu dziecka
lub w innej placówce opiekuńczo -wychowaw
czej. jeżeli za ich pobyt rodzina ponosi odpłat 

13) przychody ze stosunku słu ż bowego otrzymywane
w czasie służby kandydackiej przez funkcjonariuszy
Policji, Państwowej Straży Pożarnej i Straży Granicznej.

3. Dochody z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej i współpracy przy prowadzeniu tej działal 
ności przyjmuje się w wysokości nie niższej. niż zadeklarowane przez osoby osiągające te dochody kwoty
stanowiące podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne, a jeżeli z tytułu tej działalności lub współ 
pracy nie istnieje obowiązek ubezpieczenia społeczne 
go - kwoty nie niższe od najniższej podstawy wymia ru składek obowiązujących osoby ubezpieczone.

w domu pomocy spoza jego pobyt rodzina ponosi odpłat 

ność,

i pra cownikom skierowanym do polskich kontyngen tów w misjach międzynarodowych,

16) stypendia.

małżonka przebywającego
łecznej. jeżeli

należności pieniężne wypłacane żołnierzom

15) alimenty otrzymywane na rzecz dzieci na podsta wie wyroku lub ugody sądowej.

Poz. 651

3)6 małżonka oraz dzieci, o których mowa w ust. 3, nie
zam i eszkujących wspólnie z uprawnionym, na któ rych ustala się prawo do zasiłku rodzinnego.
Art. 5.11. W przypadku zwiększen ia się liczby człon 
ków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, na wniosek uprawnio nego, przecięt 
ny miesięczny dochód przypadający na j edną osobę
w rodzinie ustala się ponownie. Prawo do zas iłku ustala się od miesiąca, w którym powstało prawo, do koń 
ca okresu zasiłkowego, z zastrzeżen i em art. 28.

2. W przypadku zmniejszenia się liczby członków
rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie
domowym , przeciętny miesięczny dochód przypadają
cy na jedną osobę w rodzinie ustala się ponownie. Pra wo do zasiłku ustala się od miesiąca następującego po
miesiącu, w którym wystąpiła ta okoliczność.
3. O zmniejszeniu się liczby członków rodziny
uprawniony powinien niezwłocznie powiadomić organ wypłacający zasi ł ek.

liczbę dwanaście.

Art. 4. 1. Przeciętny miesięczny dochód przypada jący na jedną osobę w rodzinie ustala się dzieląc łącz 
ną kwotę przeciętnego miesięcznego dochodu rodziny
przez liczbę członków rodziny: uprawnionego, jego
małżonka i dzieci, pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym.

2. 5 Przez osobę samotnie wychowującą dziecko rozumie się osobę stanu wolnego: pannę, kawalera, rozwiedzioną, rozwiedzionego, wdowę lub wdowca .
3. Przez dzieci, o których mowa w ust. 1, rozumie
się:

1) dzieci własne uprawnionego, dzieci jego małżonka
i dzieci przysposobione,
2) wnuki, rodzeństwo, inne dzieci - których opieku nem prawnym został ustanowiony uprawniony lub
jego małżonek,
3) dzieci

przyjęte

na wychowanie w ramach rodziny

zastępczej.

5

W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 4 lit. a) ustawy wy-

mienionej w przypisie 1.

Art. 6. 8 1. W razie utraty źródła dochodu, o którym
mowa wart. 3 ust. 2, przez uprawn ionego lub członka
jego rodziny, pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym , prawo do zasi łku , na wniosek uprawnionego, ustala się ponownie na podstawie przeciętne
go miesięcznego dochodu przypadającego na osobę
w rodzinie, z wyłączeniem utraconego źródła dochodu.
Prawo do zasiłku ustala się od miesiąca następującego
po miesiącu, w którym nastąpiła utrata źród ła dochodu, z zastrzeże ni em art. 28. Przepisy art. 3 i 4 stosuje się
odpowiednio.

2. W razie uzyskania nowego źród ła dochodu,
o którym mowa wart. 3 ust. 2, przez uprawnionego lub
członka jego rodz iny, pozostającego we w spó lnym gospodarstwie domowym, prawo do zasiłku rodzinnego
ustala się ponownie od miesiąca następujące go po
upływie pełnego miesiąca kalendarzowego od uzyskaDodany przez art. 1 pkt 4 lit. b) ustawy wymienionej w przypisie 1.
7 W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 5 ustawy wymienionej w przypisie 1.
a W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 6 ustawy wymienionej w przypisie 1.
6
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nia dochodu z tego ź ródła. Prawo to ustal a s ię na pod stawie przeciętnego miesię c znego dochodu przypada ją cego na osobę w rodzinie , z okresu , o któ rym mowa
wart. 2 ust. 1, z doliczeniem dochodu na osobę w rodzini e z nowego ź ródła z miesi ąc a kalend arzowego,
w którym został uzyskany.

4)

Poz. 651
przebyw ające

w

zakładzie

karnym lub popraw -

czy m.
Art . 11 . 1.

Zasiłek

rodzinny nie

przysługuje

ź ródła

dochodu, o którym
mowa wart. 3 ust. 2, uprawniony powinien nie z włoc z
nie powiadomi ć organ wypła c ający zasiłek .
Art . 7. Zasiłek rod zinny
rych mowa wart. 4 ust. 3.

przysługuje

Zasiłek

2. W przypadku przerwy w nauce spowodowanej
chorobą

dziecka będącego nadal uczniem lub studen tem, zasiłek rodzinny wypłaca się przez okres tej przerwy, z uwzględnieniem ust. 1.

Art. 9. 1. Zasiłek rodzinny
jeżeli spełni a

jeden z

przysługuje

na stępujących

na małż onka,
warunków:

1) sprawuje opiekę nad dzieckiem , któremu p rzysłu 

guje
2)

zasi łek pielęgnacyjny,

ukończyła

60 lat kobieta lub

ukończył

65 lat

mężczy 

zna,

3) osiągaj ącego m i esięcznie dochod y brutto w kwocie

ró wn ej lu b w yższej od najniższego ś wi adc ze nia
rentowego w systemie pracowniczym.

2. Z asi ł e k rodzinn y nie
wzaj emni e na sieb ie.

Zasiłek

rodzinny nie

prz ysługuj e

na d ziec-

ko :

Art. 12. 1. Z asiłek rodzinn y nie prz ys łu guje na
rod ziny zamieszkujących poza teryto r ium
Rzeczyposp o litej Po lskiej lub przebywając y ch poza terytoriu m Polsk i dłużej niż 3 miesiące, chy ba że u mowy
międ zyn aro d o w e stano w ią inaczej.

2 . Ograniczen ia, o którym mowa w ust. 1, nie stosuj e

s ię

do stu dentów uczących się za granicą o raz
rodz iny przebywających czasowo na lecze-

członków

niu za

g r ani cą.

Art. 13. 1. 11 Zasiłek rodzinny przy sługuje, z za strzeżeniem ust. 2, w wysokości:

1) 29,10 z łoty ch miesięcznie na
pierwsze i drugie dziecko,
2) 36

złoty c h miesięcznie

3) 45

złoty c h

na

każde

małżonka

oraz na

na trzecie dziecko,

kolejne dziecko.

1a. 12 Osob ie samotnie wychowującej dziecko zasi -

rod zinny na to dziecko przysługuje w pod wójnej
o ile dziecku przysługuje zasiłek pie lęgna 
cyjny.
wysokoś c i ,

2. 13 W przyp adkach przekroczenia dochodu na oso w rod zi ni e, o który m mow a wart. 2 ust. 4, kwotę zasiłku rod zinnego na każdą osobę pomniejsza s i ę o kwotę teg o przekroczenia. Kwotę zasiłku rodzinne go p rzy padającą do wy p ł a ty zaokrągla się do 10 groszy w gó bę

rę·

1)

pozostające

chyba że z wią
zek małże ński został zawarty między osobami
kształcącymi się w szkole,

2)

przebywające

w

związku m a łżeńskim,

w domu pomocy społecznej, w domu dziecka lu b w innej placówce opiekuń c zo - wy 
chowawczej, jeżeli za jego pobyt rodzina nie ponosi odpłatności,

3) kształcące się w szkole wojskowej lub innej szkole
zapewniającej nieodpłatnie pełne utrzymanie (wyżywienie, zakwaterowanie, umundurowanie),
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 7 lit . a) ustawy wymienionej w przypisi e 1.
10 W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 7 lit. b) ustawy wymienion ej w przypisie 1.

9

m ałżo nk o m

łek

2 . 10 Zasiłek rodzinny przysługuje na osobę wymienioną wart. 4 ust. 3 bez względu na wiek, gdy jest ona
niepełnosprawna w stopniu znacznym lub umiarkowanym, jeżeli niepełnosprawność w stopniu umiarkowanym powstała w wieku uprawniającym do zasiłku .

Art. 10.

przysługuje

członków

3) 9 jest niepeł nosprawny w stopniu znacznym lub

umiarkowa nym .

odp ł at no ści ,

2) przebyw ającego w zakładzie karnym,

na dzieci , o któ-

rodzinny na dziecko przysługuje
do ukończenia 16 roku życia, a jeżeli kształci się w szkole - do czasu ukończenia nauki, nie dłużej jednak niż
do ukońc ze n ia 20 lat; jeżeli ukończenie 20 lat przypada
na ostatni lub przedostatni rok nauki w szkole, z asiłek
rodzinny przysługuje odpowiednio do zakończenia bie żącego lub następnego roku szkolnego.
Art. 8. 1.

mał 

1) p r zeb yw ającego w domu pomocy społecz n ej, jeże

li za jeg o pobyt rodzina nie ponosi

3 . O uzyskaniu nowego

na

ż onk a:

3. 14 Staw ka zas i łku rodzinnego podlega w alo ry zacji w termi nie od dnia 1 czerwca każdego ro ku ka le ndarzowego o w skaźnik wzrostu cen towarów i usłu g kon sumpcyjnych przyjęty w ustawie budżeto w e j na dany
rok kalend arzowy, z u w zględnien i em ust. 4-8 .

W brzmien iu ustalonym przez art. 1 pkt 8lit. a) ustawy wymi en ionej w przypisie 1 - który wszedł w życie z dniem
1 styczn ia 1998 r.
12 Dodany przez art. 1 pkt 8 lit. b) ustawy wymie nionej w przypi sie 1 - który wszedł w życie z dniem 1 stycznia 1998 r.
13 W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 8lit. c) ustawy wym ieni onej w przypisie 1.
14 W brzmi eniu ustalon ym przez art. 1 pkt 8 lit. d) ustawy wymi enio nej w przypisie 1.
11
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4. 13 Stawka zasiłku rodzinnego podlega zaokrągle 
!niu do 10 groszy w górę .
5. J eże l i fa ktyczny wzrost cen towa ró w i ustug konsum pcy jnych w danym roku kalenda rzo wym różnił się
o d p r zyjętego w ustawie budżetowej , wskaźnik kolejnej
w alo ryzacj i podlega weryfikacji w sposób określony
w ust. 6.
6. Weryfikacja wskaźnik a kolejnej waloryzacji,
o której mowa w ust. 3, polega na pomnoźeniu tego
wskaźnika przez wskaźnik weryfikacyjny, o którym mowa w ust. 7.
7. Wskaźn i k weryfi kacyjny stanowi iloraz fakty cznego wzrostu cen towarów i ustug konsumpcyjnych
w danym roku kalendarzowym podzielonego przez
wskaźnik wzrostu przyjęty na ten rok kalendarzowy
w ustawie budżetowej, wyrażony w procentach z za okrągleniem do setnych części procentu .
8. Prezes Zaktadu Ub ezp i eczeń S po ł ec znych ogta sza w Dzienniku U rzędowy m Rzeczypospo litej Polskiej
,,,Monito r Polski " wska ź nik wa loryzacj i oraz sta w kę za,sitku rod zinnego .
9. Za sitek rodzinny, który uprawnionym w yptacają
pomocy spotecz nej, w szczególnych przypadkach może być realizowa ny w postaci rzeczo wej.

ośrodki

Rozdziat 2
Zasiłki pielęgnacyjne

Art. 14. 1. Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje uprawnionemu na zasadach określonych w ustawie.
2. Za uprawnionego, o którym mowa w ust. 1, uwaobywatela polskiego zamieszkatego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz cudzoziemca posiadającego kartę statego pobytu.

4) osobie, która jest
znacznym .

niepełnosprawna

w stopniu

4. 16 Zasiłek pielęgnacyj ny przysłu g u jący dziecku
w wieku do 16 lat wyptaca się po osiągnięci u tego wieku do czasu ukończenia na uki w szkole, w przypadku
stwierdzenia, że na dal odpowiada ono warunkom
określonym w ust. 3 pkt 1, nie dtużej jednak niż do
uko ńczenia 24 lat.
5. 17 Minister Zdrowia i Opieki S połe cznej określi
w drodze r o z porz ąd z en ia :
1) stany zdrowia, o których mowa w ust. 3 pkt 1,
2)

szcz e gółowe

zasady, warunki oraz tryb wydawania
uzyskania zasiłku
pielęg nacyj nego.

zaświadczeń będących podstawą

Art. 14a. 18 1. Zasitek pielęgnacyjny nie przysługuje
osobie przebywając ej w domu pomocy spotecznej,
w domu dziecka lub innej placówce opiekuńczo-wy
chowawczej, z wyjątkiem osób, za których pobyt rodzina ponosi odpt a tnoś ć.
2. Zasitek pielęgnacyjny przysługuje za miesiące,
w który ch osoba up ra w niona do zasiłk u nie przebywata w placówce, o której mowa w ust. 1, co najmniej
przez dwa tygo dn ie.
Art. 15. 19 1. Zasiłek pielęgnacyjny w yn osi 10%
przeciętnego miesięcznego wynagrodzeni a w kwartale
kalendarzowym, po p rze d zaj ącym t ermin ostatniej
w 1995 r. waloryzacji em erytur i rent, z uwzględnie
niem ust. 2.
2. Kwota zasiłku ulega podwyższeniu przy zasto sowaniu wskaźnika waloryzacji emerytur i rent - od
miesiąca, w którym jest przeprowadzana waloryzacja.

ża się

3. 15 Zasiłek pielęgna cyj n y pr zysługuj e:
1) dziecku w wi eku do lat 16 w przypa dku stw ie rdzenia przez publi czny zakład opie ki zdrowotnej, że ze
względu na stan zdrowia w y mag a ono ze strony innej osoby sta tej opieki polega j ącej na pie l ę gn a cji
lub na system atyczn y m ws półdz iałaniu w postępo
wa ni u leczniczy m lub rehabilitacyjny m ; stwierdzen ie to jest ró wno znaczne z uzna ni em dziecka za
niepetnosprawne,
2) osobie w wieku powyżej 16 lat, jeżeli jest niepetnosprawna w stopniu umiarkowanym, a niepetnosprawność ta powstata w wieku uprawniającym do
zasitku rodzinnego,
3) osobie, która

15

ukończyła

75 lat,

W brzmieniu ustalonym przez art . 1 pkt 9 lit. a) ustawy wy-

mienionej w przypisie 1.

Rozdziat 3
Postępowanie

nia

w sprawach przyznawania i wypłaca
rodzinnych i pielęgnacyjnych

zasiłków

Art. 16. 1. Ustalenie upra wn ień do za sitku rodzinnego i pielęgnac yjnego oraz ich wy ptata następuje na
wniosek uprawnionego, jeg o przedstawicie la ustawowego lub in nej osoby uprawnionej do jego repreze ntowania.

W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 9 lit. b) ustawy wymienion ej w przypisie 1.
17 W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 9 lit. c) ustawy wymienion ej w przypisie 1.
18 Dodany przez art. 1 pkt 10 ustawy wymienionej w przypisie 1.
19 W brzmieniu ustalonym przez art. 6 ustawy z dnia 29 września 1995 r. o zmianie ustawy o rewaloryzacji emerytur
i rent, o zasadach ustalania emerytur i rent oraz o zmianie
niektórych ustaw (Dz. U. Nr 138, poz. 681), która weszła
w życ i e z dniem 1 stycznia 1996 r.

16
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2. Do zgłoszenia wniosku uprawnione są również
inne osoby, a w tym: pracownicy socjalni oraz przedstawiciele organizacji społecznych , jeżeli uprawniony
nie ma możliwości zgłoszenia takiego wniosku lub
zgłoszenie wniosku zaniedbuje .

la

Art. 17. 1. Uprawnienie do
na podstawie:

zasiłku

zdolność do pracy, orzeczoną na podstawie przepisów o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników
i ich rodzin, lub stałą albo długotrwałą niezdolność ,
do pracy w gospodarstwie rolnym, orzeczoną na
podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym
rolników w celu uzyskania świadczeń określonych
w tych przepisach.

rodzinnego usta-

się

1)

oświadczenia

jącej się

o dochodach rodziny osoby ubiegao przyznanie zasiłku,

2) innych oświadczeń i dowodów
ustalenia prawa do zasiłku.

niezbędnych

do

2. Minister Pracy i Polityki Socjalnej określi, w drorozporządzenia, wzór wniosku o ustalenie uprawnień do zasiłku rodzinnego, wzór oświadczenia o dochodach rodziny, wzory innych oświadcze ń oraz inne
dowody niezbędne do ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego, o których mowa w ust. 1 pkt 2.
dze

Art. 20. 24 1. Uprawnienia do zasiłków rodzinnych
i pielęgnacyjnych ustalają oraz zasiłki te wypłacają:

1) pracodawcy zatrudniający co najmniej 5 pracowni ków - swoim pracownikom w czasie trwania ich
zatrudnien ia, a po rozwiązaniu stosunku pracy za miesiące kalendarzowe , w których pracodawca
wypłacił zasiłek z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa,
2)

3. (skreślony).2o
Art. 18. Uprawnienie do zasiłku pielęgnacyjnego
ustala się na podstawie jednego z następujących dokumentów:

1)21 zaświadczenia publicznego zakładu opieki zdrowotnej - dla dzieci do lat 16, o których mowa
wart. 14 ust. 3 pkt 1,
2)22 orzeczenia o niepełnosprawności wydanego na
podstawie odrębnych przepisów,
3) dokumentu stwierdzającego wiek o których mowa w art. 14 ust. 3 pkt 3.

dla osób,

Art. 19. 23 1. Niepełnosprawność, o któ rej mowa
w ustawie, ustala się na zasadach i w trybie określo 
nych w przepisach o zatrudnieniu i rehabilitacji osób
niepełnosprawnych.

2.
1)

2)

Ilekroć

w ustawie jest mowa o:

w stopniu znacznym - należy
przez to rozumieć również całkowitą niezdolność
do pracy oraz do samodzielnej egzystencji, orzeczoną na podstawie przepisów o zaopatrzeniu
emerytalnym pracowników i ich rodzin, lub stałą
albo długotrwałą niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym i do samodzielnej egzystencji ,
orzeczoną na podstawie prze pisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, w celu uzyskania świad 
czeń określonych w tych przepisach,
należy

przez to

w stopniu umiarkowanym nie-

rozumieć również całkowitą

Przez art. 1 pkt 11 ustawy wymienionej w przypisie 1.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 12 lit. a) ustawy wymienionej w przypisie 1.
22 W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 121it. b) ustawy wymienionej w przypisie 1.
23 W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 13 ustawy wymi enionej w przypisie 1.

20
21

właś c iwe

jed nostki organ izacyjn e podległe Mini strowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracj i, Szefowi U rzę du Ochro ny Pańs twa oraz Ministrowi Sprawiedliwości żołni erzo m lub funkcjon ariuszo m tych służb,

3) Prezes Kasy Ro lniczego Ubezp ieczenia Społeczne
go - osobom podlegającym ubezpieczeniu społeczn e mu rolników,
4) jednostki, które za warły umowę agencyjną lub
umowę zlecenia - osobom ubezpieczonym z tytułu wykonywania pracy na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia ,
5) rolni cze
kom ,
6)

zespoły

spółdzielnie

produkcyjne -

adwokackie -

adwokatom,

swoim

człon

członkom

ze-

społówadwokackich,

7) rejonowe urzęd y pracy - bezrobotnym oraz osobom
pobierającym
zas ił ki
przedemerytalne
i świadczenia przedemerytal ne,
8)

o ddzia ły

Zakładu

Ubezpieczeń

ubezpieczonym innym
i 3-7,

niepełnosprawności

niepełnosprawności

Poz. 651

9)

właściwe

niż

Społecznych wymienieni w pkt 1

organy rentowe - osobom, którym wyemerytalno-rentowe,

płacają świadczenia

10) właściwe jednostki organizacyjne gminy - ośrodki
pomocy społecznej - w pozostałych przypadkach.
2. Jednostki organi zacyjne gminy, o których mowa
w ust. 1 pkt 10, ustalają uprawnienia do zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych oraz zasiłki te realizują,
z zastrzeżeniem przepisu art. 13 ust. 9, w ramach zadań
zleconych z zakresu administracji rządowej na podsta wie art. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
terytorialnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, Nr 58
poz. 261 , Nr 106, poz. 496 i Nr 132, poz. 622
oraz z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107,
poz. 686, Nr 113, poz. 734 i Nr 123, poz. 775).

24
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do zasiłków rodzinnych
i pielęgnacyjnych w przypadkach, o których mowa
w ust. 1 pkt 2,3,8,9 i 10, następuje w formie decyzji .

Art. 24a. 28 1. Kontrola prawidłowości wyp ł ac ania
zasiłków rodzinnych należy do organu up rawnionego
do wydania decyzji w sprawach zasi ł ków.

Art. 21. 25 Pracodawcy, właściwe jednostki organizacyjne podległe Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji, Szefowi
Urzędu Ochrony Państwa, Ministrowi Sprawiedliwości, jednostki, które zawarły umowę agencyjną lub
umowę zlecenia, rolnicze spółdzielnie produkcyjne, zespoły adwokackie, właściwe organy finansowe oraz
urzędy administracji rządowej i samorządowej są obowiązane wydawać zaświadczenia potrzebne do ustalenia uprawnień do zasiłku rodzinnego i pielęgnacyjne
go. Zaświadczenia takie są wolne od opłat.

2. W razie powzięcia wątpliwości przez organ
uprawniony do wydania decyzji może on pod d ać w eryfikacji oświadczenia, o których mowa wart. 17 ust. 1.
W tym celu organ ten może w szczegó l n o śc i wezwać
osobę, której przyznano zasiłek, do zł oż eni a dodatkowych wyjaśnień lub do udokume ntow ani a dochodów.

3. Ustalenie

uprawnień

Art. 22. Uprawniony pobierający zasiłek rodzinny
lub pielęgnacyjny jest obowiązany zawiadamiać
o wszelkich zmianach mających wpływ na uprawnienia do zasiłku rodzinnego lub pielęgnacyjnego oraz
na żądanie wypłacającego zasiłek przedstawić odpowiednie dowody, o których mowa wart. 17 ust. 1
i wart. 18.
Art. 23. 26 Wypła cone przez pracodawców, jednostki, które zawarły umowę agencyjną lub umowę zlecenia, rolnicze spółdzielnie produkcyjne, zespoły adwokackie i rejonowe urzędy pracy zasiłki rodzinne i pielę 
gnacyjne zalicza się na poczet należnych składek na
ubezpieczenie społeczne, z wyjątkiem zasiłków, których wypłata uznana została za bezpodstawną na podstawie decyzji odd ziału Zakładu Ubezpieczeń Społecz
nych.

Art. 24. 1. 27 Uprawniony, któremu zasiłek rodzinny
lub pielęgnacyjny wypłaca pracodawca, jednostka,
która zawarła umowę agencyjną lub umowę zlecenia,
rolnicza spółdzielnia produkcyjna, zes pół adwokacki
lub rejonowy urząd pracy, może wystąpić z wnioskiem
do oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o ustalenie uprawnień do tych zasiłków i o wydanie decyzji.

Art. 25.1. Od decyzji oddziału Zakładu U bez pi eczeń
Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego oraz innego właściwego organu rentowego przysługuje odwołanie w terminie i na za sadach
przewidzian ych dla świadczeń z ubezpiecze ni a społecznego, określonych w odrębnych przepi sach .
Społecznych,

2. 29 Odwołanie od decyzji jednostek orga nizacyj nych podległych Ministrow i Obrony Narodowej, Ministrowi Spra w Wewnętrzn y ch i Administracji, Szefowi
Urzędu Ochrony Państwa, M inistrowi Spra w ie dliwości
oraz od decyzji ośrodków pomocy społecznej następu 
je w trybie przepisów Kodeksu postępowa n ia admini stracyjnego.
Art. 26. 1. Uprawniony, który pobierał niena le ż ni e
rodzinny lub pielęgnacyjny, jest obo w iąza ny do
jego zwrotu.
zasiłek

2. Za kwoty
zumieniu ust. 1
1) kwoty

nienależnie

pobranych

zas ił kó w

w ro-

uważa się:

zasiłku wypłacone

mimo zaistnienia o koli czustanie prawa do zas iłku albo
wstrzymanie jego wypłaty w całośc i lub w c zęści,
jeże l i osoba pobierająca zasiłek b y ła po uczona
o braku prawa do jego pobierania,
ności powodujących

2) kwoty zasiłku przyznanego lub wypłaconeg o na
podstawie nieprawdzi w ych zeznań lub fa łs zywych
dokumentów albo w innych przypadkac h św i ado 
mego wprowadzenia w błąd przez osobę po bierającą zasiłek.

2. 27 Z wnioskiem o ustalenie uprawnień do zasiłku
rodzinnego oraz pielęgnacyjnego przysługującego
uprawnionemu i o wydanie decyzji mo że wystąpić do
oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych także pracodawca, jednostka, która zawarła umowę agencyjną
lub umowę zlecenia, rolnicza spółdzielnia produkcyjna, zespół adwokacki lub rejonowy urząd pracy.
3. Decyzje, o których mowa w ust. 1 i 2, wydaje odpowiednio oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
właściwy ze względu na miejsce zatrud nienia uprawnionego lub miejsce jego zamieszkania.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 15 ustawy wymie nionej w przypisie 1.
26 W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 16 ustawy wymienionej w przypisie 1.
27 W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 17 ustawy wymienionej w przypisie 1.

3. Nie można żądać zwrotu kwot nienależnie po b ranych zasiłków rodzinnych lub pielęgnacyjn y ch za okres
dłuższy niż 3 miesiące , jeże l i osoba pobierająca ś wi a d 
czenia zawiadomiła o zajściu okolicznośc i po w o dują
cych ustanie prawa do zasiłków albo wstrzym an ie ich
wypłaty, a mimo to zasiłki rodzinne lub p i elęg nacyjne
były nadal wypłacane, w pozostałych przypadkach za okres dłuższy niż 3lata, l icząc od miesiąca stwi erd zenia nienależnej wypłaty.
4. Roszczenia z tytułu nienależnie pobran ych zasił
ków rodzinnych i pielęgnacyjnych ulegają prze dawnie-

25

Dodany przez art. 1 pkt 18 ustawy wymienionej w przypi sie 1.
29 W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 19 ustaw y w ym ienionej w przypisie 1.
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niu z upływem 3 lat, licząc od dnia uprawomocnienia
decyzji ustalającej należność .

dnia zgłoszenia wniosku o sprostowanie błędu lub
dnia wydania decyzji z urzędu prostującej błąd .

5. Bieg przedawnienia przerywa odroczenie termi nu płatności, rozłożenie spłaty należności na raty i każ 
da inna czynność zmierzająca do ściągnięcia należno 
ści, jeżeli o czynności tej dłużnik został zawiadomiony.
Nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych i pielęgna 
cyjnych nie można jednak dochodzić, jeżeli od terminu
ich pobrania upłynęło 10 lat.

Art. 29. 1. Na jednego członka rodziny
tylko jeden zasiłek rodzinny.

6. 30 Kwoty nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych lub pielęgnacyjnych, ustalone prawomocną decyzją wydaną zgodnie z przepisami art. 20 ust. 3 i art.
24, podlegają potrąceniu z wypłacanych zasiłków rodzinnych lub pielęgnacyjnych, a jeżeli prawo do pobierania zasiłków nie istnieje, podlegają:

3. Jeźeli dziecko nie pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym z obojgiem rodziców, zasiłek
rodzinny wypłaca się temu z rodziców, z którym dziecko przebywa.

się

1)

potrąceniu przez organ rentowy z wypłacanych
emerytur i rent, jeżeli organ ten wypłacał je wraz
z emeryturą lub rentą,

2)

ściągnięciu

w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji - w pozostałych przypadkach .

7. Kwoty zasiłków, o których mowa w ust. 2 pkt 2,
podlegają zwrotowi wraz z odsetkami w wysokości
ustawowej, określonej przepisami prawa cywilnego .
Zobowiązanie

z tytułu nienależnie pobranych za rodzinnych lub pielęgnacyjnych wygasa przez
ich zwrot jednostce wypłacającej, o której mowa
wart. 20 ust. 1, przedawnienie lub umorzenie .
8.

siłków

Art. 27 . 1. Zasiłki rodzinne i
kalendarzowy wypłaca

miesiąc

15

pielęgnacyjne
się najpóźniej

za dany
do dnia

następnego miesiąca .

2. 31 W przypadku nabycia prawa do zasiłków po
raz pierwszy lub ponownego ustalenia uprawnień zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne wypłaca się nie później
niż do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu,
w którym przedstawione zostały dowody niezbędne
do wypłaty zasiłków.
Art. 28.1 .32 Zasiłek rodzinny i pielęgnacyjny wypła 
ca się, poczynając od miesiąca kalendarzowego, w którym powstało prawo do zasiłku, jednak za okres nie
dłuższy ni ź jeden miesiąc wstecz od miesiąca, w którym zgłoszono wniosek.

2.

Jeżeli

odmowa wypłaty
lub ustalenie

były
siłku

30
31
32

2. W przypadku zbiegu prawa rod ziców lub opieku nów do zasiłku rodzinnego, zasiłek wypłaca się temu
z rodziców lub opiekunów, który zażąda wypłaty zasił
ku, z zastrzeżeniem ust. 3.

4. 33 W razie zbiegu prawa do zasiłku rodzinnego
z prawem do walutowego dodatku rodzinnego, przysługującego pracownikom polskich placówek dyplomatycznych i urzędów konsularnych, wypłaca się
świadczenie wybrane przez zainteresowanego .
Art. 30. 34 1. Uprawnionemu wypła c a si ę tylko jeden
zasiłek pielęgnacyjny.

2. W przypadku zbiegu prawa do zasiłku pielęgna
cyjnego z prawem do dodatku pielęgnacyjnego do
emerytury lub renty wypłaca się dodatek pielęgnacyj 
ny, z zastrzeźeniem ust. 3.
3. Dodatek pielęgnacyjny wypłaca się od miesiąca,
od którego przyznano emeryturę lub rentę, bądź od
miesiąca następnego po zaprzestaniu wypłaty zasiłku
pielęgnacyjnego.

Art. 31. W przypadku ś mi e r c i uprawnionego przed
mu zasiłku rodzinnego lub zasił
ku pielęgnacyjnego wypła c a się go małżonkowi
uprawnionego lub dzieciom , z którymi prowadził
wspólne gospodarstwo domowe.
podjęciem należnego

Art. 32. 1. Pracodawca lub rejonowy ur z ąd pracy,
który wypłaca zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne, jest
obowiązany:

1)

prowadzić

doku mentację

dotycząc ą wypłat zasił

ków,
2)

3)

zasiłku

rodzinnego lub
tego zasiłku
następstwem błędu wypłacającego, wypłata za może nastąpić najdalej za 3 lata wstecz, licząc od

pielęgnacyjnego

wypłaca się

wysokości

zwracać się
łeczny c h

do oddziału Zakładu Ub e zpie c zeń Spoo ustalenie uprawnień do zasiłku w przy-

padkach

wątpliwych,

okazywać lub przedstawiać do wglądu wszystkie
dokumenty dotyczące wypłaty zasiłków - orga nom kontrolnym Zakładu Ubezpie c zeń Społecz 
nych oraz innym organom uprawnionym do kon troli oraz udzielać w tych sprawach niezbędnych
wyjaśnień i informacji ,

W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 20 ustawy wymie-

nionej w przypisie 1.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 21 ustawy wymienionej w przypisie 1.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 22 ustawy wymienionej w przypisie 1.

33

W brzmieniu ustalonym prze z art . 1 pkt 23 ustawy wymie-

34

nionej w przypi sie 1.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 24 ustawy wymienionej w przypis ie 1.

-
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4) podejmować lub wstrzymywać wypłatę zasiłku na
polecenie oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecz
nych.
2. Ośrodek pomocy społecznej, oddział Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz inne organy rentowe obowiązane są prowadzić dokumentację dotyczącą wypłat

Art. 38. (pominięty).36
Art. 39. (pominięty) . 36
Art. 40. (pominięty).36
Art. 41. (pominięty).36
Art. 42. (pominięty).36
Art. 43 . (pominięty) . 36

zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjn ych.

Art. 33. Zakład Ubezpieczeń Społeczn ych i jego oddziały kontrolują prawidłowość wypłaty zasiłków ro dzinn ych i pielęgnacyjnych przez pracodawców i rejonowe urzędy pracy.

Art. 44. (pominięty).36

Art. 33a. 35 Osobom indywidualnie opła cającym
skł adki na ubezpieczenie społeczne zasiłki rodzinne
i pielęgnacyjne mogą być, na ich wniosek, wypłacane
przez pomniejszenie należności z tytułu składek na
ubezpieczenie społeczne o kwoty przysługujących za-

Art. 47. (pominięty).36

siłków.

Art. 45. (pominięty) .36
Art. 46. (pominięty).36

Art. 48. (pominięty). 36
Art. 49. (pominięty).36
Art. 50. (pominięty).36
Art. 51. (pominięty ).36

Art. 34. Minister Pracy i Polityki Socjalnej określi,
w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady i tryb
wypłaty zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych.
Rozdział

Art. 52. (pominięty).36
Art. 53. (pominięty) . 36
Art. 54. (pominięty).36

4

Art. 55. (pominięty).36
Finansowanie zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych
Art. 35.1. Zasiłki rodzinne i pie lęgnacyjne są finansowane z budżetu państwa.
2. Minister Finansów określi, w drodze rozporzą
dzenia, szczegółowe zasady finanso wania wydatków
na zasił ki rodzinne i pielęgnacyjne.
Rozdział

Art. 56. (pominięty).36
Art. 57. (pominięty). 36
Art. 58. Traci moc dekret z dnia 28 października
1947 r. o ubezpieczeniu rodzinnym (Dz. U. Nr 66,
poz. 414, z 1950 r. Nr 20, poz. 170 i Nr 36, poz. 333 oraz
z 1989 r. Nr 35, poz. 192).

5

Ro zdzia ł

6

Przepisy przejści owe i końcowe

Zmiany w przepisach obowiązujących
Art. 36. (pominięty).36

Art. 59. (wygasł).36

Art. 37. (pominięty) .36

Art. 60. (pominięty) . 36

35 Dodany przez art. 1 pkt 25 ustawy wymienionej w przypisie 1.
36 Zamieszczony w obwieszczeniu.

Art. 61. Ustawa wchodzi w życi e z dniem 1 marca
1995 r., z tym że przepisy art. 13 ust. 3-8 wchodzą
w życie z dniem 1 marca 1996 r.
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