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Art. 2. W okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 ma
ja 2000 r. świadczenia z funduszu alimentacyjnego 
przysługują w wysokości bieżąco ustalanych alimen
tów, jednakże nie wyższej niż 30% przeciętnego mie
sięcznego wynagrodzenia w III kwartale 1999 r., ogło
szonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycz
nego do celów emerytalnych. 

Art. 3. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 
2000 r. 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski 

1001 

USTAWA 

z dnia 8 października 1999 r. 

o zmianie ustawy o pomocy społecznej i ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 
osób niepełnosprawnych. 

Art. 1. W ustawie z dnia 29 listopada 1990 r. o po
mocy społecznej (Dz. U. z 1998 r. Nr 64, poz. 414, 
Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756 i Nr 162, poz. 1118 
i 1126 oraz z 1999 r. Nr 20, poz. 170 i Nr 79, poz. 885) 
wprowadza się następujące zmiany: 

1) wart. 2a w ust. 1 po pkt 3 dodaje się 

pkt 3a w brzmieniu: 
,,3a) osobie zatrudnionej - oznacza to osobę za

trudnioną w rozumieniu przepisów o zatrud
nieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu oraz 
osobę prowadzącą działalność w rozumie
niu przepisów o działalności gospodar
czej,"; 

2) w art. 27: 
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: \ 

" 1. Zasiłek stały przysługuje osobie zdolnej do 
pracy, lecz nie pozostającej w zatrudnieniu ze 
względu na konieczność sprawowania opie
ki nad dzieckiem wymagającym stałej pielę
gnacji, polegającej na bezpośredniej, osobi
stej pielęgnacji i systematycznym współ
działaniu w postępowaniu leczniczym, reha
bilitacyjnym oraz edukacyjnym, jeżeli do
chód rodziny nie przekracza dwukrotnego 
dochodu określonego zgodnie z art. 4, 
a dziecko jest uprawnione do zasiłku pielę
gnacyjnego.", 

b) w ust. 2 wyrazy "jeżeli dziecko to jest uprawnio
ne do zasiłku pielęgnacyjnego" zastępuje się 
wyrazami "o którym mowa w ust. 1", 

c) po ust. 2 dodaje się ust. 2a i 2b w brzmieniu: 
,,2a. Zasiłek stały z tytułu sprawowania opieki 

nad dzieckiem, o którym mowa w ust. 1 i 2, 
nie przysługuje osobie: 
1) której dziecko przebywa w całodobo

wym ośrodku rehabilitacyjnym lub innej 
placówce zapewniającej opiekę przez co 
najmniej 5 dni w tygodniu, 

2) otrzymującej zasiłek dla bezrobotnych 
lub zasiłek przedemerytalny albo świad
czenie przedemerytalne. 

2b. W wypadku wystąpienia uzasadnionych 
wątpliwości dotyczących konieczności 
sprawowania stałej, bezpośredniej, osobi
stej opieki nad dzieckiem i jego pielęgnacji 
w zakresie uniemożliwiającym podjęcie za
trudnienia, kierownik ośrodka pomocy spo
łecznej występuje do powiatowego zespołu 
do spraw orzekania o stopniu niepełno
sprawności, określonego odrębnymi prze
pisami, w celu uzyskania opinii w spra-
wie.", 

d) w ust. 3a po wyrazach "zasiłku stałego i" doda
je się wyrazy "renty socjalnej, zasiłku stałego 
wyrównawczego, emerytury, renty, z wyłącze
niem renty rodzinnej, a także"; 

3) wart. 27a: 
a) w ust. 4 wyrazy "posiadającej równoczesnle 

uprawnienia do świadczeń z ubezpieczenia spo
łecznego" zastępuje się wyrazami "otrzymują
cej rentę lub emeryturę", 

b) w ust. 5 po wyrazie "pracy" dodaje się wyrazy 
"lub dochód z działalności gospodarczej"; 

4) wart. 31b: 
a) w ust. 1 na końcu dodaje się wyrazy "lub otrzy

muje emeryturę albo rentę", 
b) w ust. 3 na końcu zdania pierwszego dodaje się 

wyrazy "lub nie otrzymuje emerytury albo ren
ty", 

c) w ust. 5 kropkę zastępuje się przecinkiem i doda
je się wyrazy "wydanego przez lekarza ubezpie
czenia zdrowotnego.", 

d) w ust. 6 w pkt 1 wyrazy "przez okres niezbędny 
do spełnienia warunku do uzyskania prawa do 
emerytury" zastępuje się wyrazami "przez okres 
niezbędny do uzyskania 20-letniego w przypad
ku kobiet i 25-letniego w przypadku mężczyzn, 
okresu ubezpieczenia (składkowego i nieskład
kowego)", 

e) w ust. 7 na końcu zdania pierwszego dodaje się 
wyrazy "w przypadku kobiet i 25 lat w przypad
ku mężczyzn", 
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f) po ust. 8 dodaje się ust. 9 w brzmieniu: 
,,9. Nie opłaca się składki na ubezpieczenie eme

rytalne i rentowe za osobę, o której mowa 
w ust. 1 i 2, jeżeli w dniu przyznania zasiłku 
stałego ma więcej niż 50 lat i nie ma okresu 
ubezpieczenia (składkowego i nieskładkowe
go) wynoszącego co najmniej 10 lat, oraz za 
osobę, która legitymuje się tym okresem 
w wymiarze 20 lat w przypadku kobiet i 25 lat 
w przypadku mężczyzn . " 

Art. 2. W ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o reha
bilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 i Nr 160, 
poz. 1082, z 1998 r. Nr 99, poz. 628, Nr 106, poz. 668, 
Nr 137, poz. 887, Nr 156, poz. 1019 i Nr 162, poz. 1118 
i 1126 oraz z 1999 r. Nr 49, poz. 486) wprowadza się na
stępujące zmiany: 

1) wart. 6: 
a) po ust. 6 dodaje się ust. 6a w brzmieniu: 

,,6a. Zespół wydaje opinię w sprawie: 
1) konieczności sprawowania stałej, bezpo

średniej opieki nad dzieckiem i jego pie
lęgnacji w zakresie, który uniemożliwia 
podjęcie zatrudnienia lub pracy w pro
wadzonym gospodarstwie rolnym przez 
osobę ubiegającą się o zasiłek stały, 

2) spełniania przez osobę ubiegającą się 
o skierowanie do domu pomocy społecz
nej przesłanek określonych wart. 19 ust. 1 
ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o po
mocy społecznej (Dz. U. z 1998 r. Nr 64, 
poz. 414, Nr 106, poz. 668, Nr 117, 
poz. 756 i Nr 162, poz. 1118 i 1126 oraz 
z 1999 r. Nr 20, poz. 170, Nr 79, poz. 885 
i Nr 90, poz. 1001).", 

b) w ust. 9 po wyrazach "stopniu niepełnospraw
ności" dodaje się wyrazy "oraz wydawania opi
nii," a po wyrazach "przy orzekaniu" dodaje się 
wyrazy "i opiniowaniu"; 

2) wart. 28 w ust. 1 zdanie wstępne otrzymuje brzmie
nie: 

"Pracodawca prowadzący działalność gospodar
czą przez okres co najmniej 12 miesięcy, zatrudnia
jący nie mniej niż 20 pracowników w przeliczeniu 
na pełny wymiar czasu pracy i osiągający wskaźni
ki zatrudnienia osób niepełnosprawnych, o któ
rych mowa w pkt 1, przez okres co najmniej 6 mie
sięcy, uzyskuje status pracodawcy prowadzącego 
zakład pracy chronionej, jeżeli:". 

Art. 3. Osoby otrzymujące zasiłek stały na podsta
wie art. 27 ust. 1 i 2 ustawy, o której mowa wart. 1, za
chowują do niego prawo przez okres 90 dni po dniu 
wejścia w życie niniejszej ustawy, mimo że nie spełnia
ją warunków do otrzymania zasiłku stałego na podsta
wie ustawy, o której mowa wart. 1, w brzmieniu nada
nym niniejszą ustawą. 

Art. 4. Do wniosków pracodawców o przyznanie 
statusu zakładu pracy chronionej, złożonych i nie roz
patrzonych przed dniem wejścia w życie niniejszej 
ustawy, stosuje się przepis art. 28 ust. 1 ustawy, o któ
rej mowa wart. 2, w brzmieniu nadanym niniejszą 
ustawą· 

Art. 5. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia. 
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STATUT FUNDUSZU ROZWOJU SPOŁECZNEGO RADY EUROPY, 

przyjęty w Porto Carras w dniu 8 czerwca 1993 r. 

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej 

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

podaje do powszechnej wiadomości: 

W dniu 8 czerwca 1993 r. w Porto Carras został przyjęty Statut Funduszu Rozwoju Społecznego Rady Euro-
py uchwałą nr 247 (1993) Organu Zarządzającego Funduszu. 

Po zaznajomieniu się z powyższym statutem, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oświadczam, że: 
- został on uznany za słuszny zarówno w całości, jak i każde z postanowień w nim zawartych, 
- jest przyjęty, ratyfikowany i potwierdzony, 
- będzie niezmiennie zachowywany. 

Na dowód czego wydany został akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej Polskiej. 

Dano w Warszawie dnia 17 sierpnia 1998 r. 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski 
L.S. 

Prezes Rady Ministrów: J. Buzek 




