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Warszawa, 9 grudnia 2016 r.  

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej 

(druk nr 357) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Nowelizacja obejmuje art. 106, zamieszczony w przepisach regulujących postępowanie 

w sprawie świadczeń z pomocy społecznej, w którym obowiązuje m. in. zasada przyznawania 

i wypłacania świadczenia pieniężnego od miesiąca, w którym został złożony wniosek (wraz 

z wymaganą dokumentacją).  

Ustawa z dnia 2 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej nowelizuje 

uregulowania art. 106, mając na względzie stworzenie możliwości skutecznego zgłoszenia 

wniosku o przyznanie zasiłku stałego osobom znajdującym się w szczególnej sytuacji. 

Dotyczy to ubiegających się o zasiłek stały z pomocy społecznej, które wcześniej wystąpiły 

o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, ale nie mogą złożyć wymaganej 

dokumentacji, ponieważ w stosunku do nich nie orzeczono stopnia niepełnosprawności, przy 

czym wniosek o wydanie orzeczenia został złożony (podobnie w sprawie orzeczenia 

całkowitej niezdolności do pracy). Ustawa modyfikuje zasadę przyznawania i wypłacania 

świadczeń pieniężnych co do daty, od której może być przyznawany zasiłek stały (art. 106 

ust. 7– 11) w sposób następujący – osoba zainteresowana, składając wniosek o przyznanie 

zasiłku stałego, musi potwierdzić złożenie wniosku o wydanie w/w orzeczenia, ośrodek 

pomocy społecznej wszczyna postępowanie o ustalenie uprawnienia do tego zasiłku, a po 

przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego postępowanie zawiesza się do czasu 

dostarczenia orzeczenia. W okresie oczekiwania na wydanie orzeczenia osobie 

zainteresowanej z urzędu przyznaje się zasiłek okresowy (na zasadach ogólnych, a więc jeżeli 

są spełnione przesłanki określone w ustawie o pomocy społecznej przewidzianych dla 

uprawnionych do zasiłku okresowego). Dostarczenie orzeczenia w terminie 60 dni od jego 
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wydania pozwala na ustalenie prawa do zasiłku stałego wstecznie – od dnia złożenia wniosku 

o zasiłek stały, czyli za okres przypadający przed uzyskaniem orzeczenia o stopniu 

niepełnosprawności/całkowitej niezdolności do pracy. 

Przepisy przejściowe obejmują osoby, które złożyły wniosek o zasiłek stały przed 

1 stycznia 2017 r., będąc w analogicznej sytuacji, dla nich termin 60 dni na potwierdzenie 

złożenia wniosku o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności/całkowitej 

niezdolności do pracy, biegnie od dnia wejścia w życie nowelizacji.  

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. 

Bezpośrednim powodem do dokonania nowelizacji jest potrzeba dostosowania stanu 

prawnego do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 października 2015 r. (sygn. akt SK 

19/14). Trybunał orzekł, że art. 106 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej w zakresie, w jakim stanowi, że w wypadku wniosku o przyznanie zasiłku stałego 

osobie całkowicie niezdolnej do pracy, legitymującej się orzeczeniem o znacznym stopniu 

niepełnosprawności i nie mającej innych środków utrzymania, prawo do zasiłku ustala się 

począwszy od miesiąca, w którym został złożony wniosek, jest niezgodny z art. 67 ust. 2 

w związku z art. 2 Konstytucji. Przepis w zakresie wskazanym przez Trybunał traci moc 

obowiązującą z upływem 31 grudnia 2016  r. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej wpłynął do Sejmu 

9 listopada 2016 r. (druk sejmowy nr 998). Pierwsze czytanie projektu odbyło się w Komisji 

Polityki Społecznej i Rodziny, która 15 listopada 2016 r. przygotowała sprawozdanie zawarte 

w druku nr 1001. Na 31. posiedzeniu Sejmu przeprowadzono drugie czytanie. Ponieważ nie 

zgłoszono poprawek, niezwłocznie przystąpiono do trzeciego czytania.  

Sejm przyjął ustawę większością 427 głosów za, 2 przeciw i 3 wstrzymujących się. 

Po uzyskaniu wyjaśnień terminologicznych (art. 106 ust. 7 wprowadzenie do 

wyliczenia) ustawa nie budzi wątpliwości. 

 

Bożena Langner 

Główny legislator 


