
Monitor Polski Nr 3 . . 25 Poz. 25 I 26 

UCHW AtA Nr 22 RADY MINISTROW 

z dnia 1 lutego 1988 r. 

zmieniająca uchwalE; w sprawie stałych zasiłków · pienlęł.nych z pomocy społecznej dla osób bł!dących inwalidami 
od dzieciństwa. 

Rada Ministrów uchwala, co następuje' 

§1. W uchwaie nr 41 Rady Ministrów z dnia 30 mar
ca 1987 r. w sprawie stałych zasiłków pieniężnych z po
mocy społecznej dla osób będących inwalidami od dzie
cinstwa (Monitor Polski Nr 9, poz. 80) wprowadza się 

następujące zmiany. 

I) w § . 1 dodajE: się ust. -4 i 5 w brzmieniu. 

,4. Zasiłek przysługuje również osobie zotrudnion!łi 

w ramach rehabilitacji, jeżeli uzyskany z teg~ 
tytułu dochód nie przekrilcza miesięcznie 75"/0 
naj~izszego wynaglOdzenia oracowników zatrud
nionych w uspokczllionych zakładach pracy. 

5. Te.renowy organ ddministracji państwowej o wła
sClwosci szczególnf> j do spraw zdrowia i opieki. 
społecznej stopni" wojeviódzkiego. moze, w dro
dźe wyjątku, przy:tnac zasiłek osobie, której in
walidztwo powstało niepózniej niż \v okresie 
2 miesięcy po ukończeniu . przez nią 16 roku 
życia;'· 

2) w § 3 

a) ust. I I 3 otrzymują brzmienie: 
1. Z .. sllek przysługuje w wysokośCi .900 o najmz

szej emerytury.", 
,3. Osobom zaliczonym do I grup} mwalidów GO 

zaSiłku, o którym mowa w ust. 1. przysługuje 
óodatek pielęgnacyjny w wysokości dodatku 
pielęgnacyjnego przewidzianego dla emery
tów i rencistów"; 

b) dodaje się ust. 4 v. brzmieniu: 
.4. Zasiłek, a dla osób zaliczonych do I grupy ' 

Inwalidów ~ zasiłek łącznie z dodatkiem pie
h;gnacyjnym. wypłaca się ' począwszy od mie
siąca. w którym organ powziął wiadomośĆ', 

o której mowa w § 2 ust. 2, lub został .zło
żony wniosek, nie wcześniej jednak niż od 
miesiąca. w którym zostało stwierdzone inwa
lidztwo."; 

3) § -4 skreśl~ się . 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszema 
z mocą od dnia I lutego 1988 r. 

'Prezes Rady Min{strów' Z. Messner 
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UCHW AtA • Nr 23 RADY MINISTROW 

z dnia l lutego 1988r. 

W ,sprawie ryczałtów pieniężnych dla inwalidów korzystających z pojazdów mechanicznych. 

Uwzględniając sytuacJ!; . materialną inwalidów posłu-
9ujących SIę przy przejazdach wlasnymi pojazdilmi me
chamcznyml, Rad<L,Ministrów uchwala, co' następuJe' 

§ I. I. Inwalidom zaliczonym do jednej z grup inwa
lidow z powoau uszkodzenia narządu ruchu albo zaliczo
nym do I i II gr~py inwalidów z innych przyczyn, korzy-
stającym: . 

l) z wlasneg.o wózka motorowego - przysługuje mie
sięczny ryczałt pienięzny w wysokości odpowiadają
cej cenie nabycia 8 litrów' wysokooktanowej benzy

·ny, jeżeli miesięczny dochód inwalidy lub dochócl 
przypadający na osobę ·w rodzinie me przekracza 
trzykrotnej wysokości najniższej emerytury, / 

2) z własnego samoch odu osobowego .c.:.. przysługuje 

miesięczny · ryczałt pieni~żny w wysokości odpowia
dającej cenie nabycia 15 litrów wysokooktanowej 
benzyny, jeżeli miesic;czny dochód inwalidy lub dC'
chód przypadający na osobę w rodzinie nie przekra
czi:i dwukrotnej wysokości najniższej emerytury. 

J. Miesięczny ryczałt pienięzny, o którym mowa \II 

. ust: l pkt '2, pIZysługuje również opiekunom dzieci me
pełnosp.rawnych, które odpowiadają kryteriom kwalifiku· 
jącym do otrzymama przydziału samochodu osobowego 
na podstawie decyzji terenowego organu administracji 
pJnstwowej o włdściwości szczególnej do sp~aw zdrOWia 
i opieki społecznej stopnia wojewódzkiego. 

§ 2. M.iesięczne ryczałty pieniężne. o których mowa 
. w § I. przysługują niezależnie od wysokości miesięcznego 
dochodu przypadającego na osobę w rodzinie: 

I) inwalidom I i II grupy, którzy uczą się lub pracują 

zawodowo, 
2) inwalidom WOjennym I wojskowym oraz onemnia

Iym żołnierzom inwalidom l grupy, 
3) inwalidom I i II grupy, którzy wymagają systema

tycznych zabiegów leczniczo-rehabilitacyjnych. 
4) opiekunom dzieci niepelnosprćlwnych, które muszą. 

być codzieimie dowożone do żłobka, przedszkola, 
szkoły, ośrodka wczesnej interwencji lub sy$tema
tycznie na zabiegi lec7.11iczo-rehabilitacyjne. 


