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M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  

do  ustawy z dnia 2 grudnia 2016 r. 

o zmianie ustawy o pomocy społecznej 

 

(druk nr 357) 

 

 

 

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. O POMOCY SPOŁECZNEJ (Dz. U. z 2016 r. poz. 930 i 

1583) 

 

Art. 37. 

1. Zasiłek stały przysługuje: 

1)   pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub 

całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium 

dochodowego osoby samotnie gospodarującej; 

2)   pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub 

całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w 

rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie. 

2. Zasiłek stały ustala się w wysokości: 

1)   w przypadku osoby samotnie gospodarującej - różnicy między kryterium dochodowym 

osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie 

może być wyższa niż 418 zł miesięcznie; 

2)   w przypadku osoby w rodzinie - różnicy między kryterium dochodowym na osobę w 

rodzinie a dochodem na osobę w rodzinie. 

3. Kwota zasiłku stałego nie może być niższa niż 30 zł miesięcznie. 

4. W przypadku zbiegu uprawnień do zasiłku stałego i renty socjalnej, świadczenia 

pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, dodatku z tytułu samotnego 

wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu 

ustawowego okresu jego pobierania lub zasiłku dla opiekuna, zasiłek stały nie przysługuje. 

5. Osobę przebywającą w domu pomocy społecznej lub ubiegającą się o przyjęcie do niego 

uznaje się za osobę samotnie gospodarującą, jeżeli przed przyjęciem do domu pomocy 
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społecznej lub rozpoczęciem oczekiwania na miejsce w takim domu była uprawniona do 

zasiłku stałego. 

6. Przy ustalaniu uprawnienia oraz wysokości zasiłku stałego do dochodu nie wlicza się 

kwoty zasiłku okresowego. 

 

Art. 38. 

1. Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, 

niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do 

świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego: 

1)   osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego 

osoby samotnie gospodarującej; 

2)   rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny. 

2. Zasiłek okresowy ustala się: 

1)   w przypadku osoby samotnie gospodarującej - do wysokości różnicy między kryterium 

dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota 

zasiłku nie może być wyższa niż 418 zł miesięcznie; 

2)   w przypadku rodziny - do wysokości różnicy między kryterium dochodowym rodziny 

a dochodem tej rodziny. 

3. Kwota zasiłku okresowego ustalona zgodnie z ust. 2 nie może być niższa niż 50% różnicy 

między: 

1)   kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby; 

2)   kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny. 

4. Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 20 zł miesięcznie. 

4a. W przypadku podjęcia zatrudnienia przez osobę objętą kontraktem socjalnym pobierającą 

zasiłek okresowy, może być on wypłacany nadal niezależnie od dochodu, do dnia 

wynikającego z decyzji przyznającej zasiłek okresowy, nie dłużej jednak niż do 2 miesięcy 

od dnia, w którym osoba została zatrudniona. 

4b. Zasiłek okresowy jest wypłacany niezależnie od dochodu w sytuacji określonej w ust. 4a 

nie częściej niż raz na 2 lata. 

5. Okres, na jaki jest przyznawany zasiłek okresowy, ustala ośrodek pomocy społecznej na 

podstawie okoliczności sprawy. 

6. Rada gminy, w drodze uchwały, może podwyższyć minimalne kwoty zasiłku okresowego, 

o których mowa w ust. 2 i 3. 
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Art. 106. 

1. Przyznanie świadczeń z pomocy społecznej następuje w formie decyzji administracyjnej. 

2. Udzielenie świadczeń w postaci interwencji kryzysowej, pracy socjalnej, poradnictwa, 

uczestnictwa w zajęciach klubu samopomocy, klubu samopomocy dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi, schronienia w formie ogrzewalni i noclegowni, sprawienia pogrzebu, a 

także przyznanie biletu kredytowanego nie wymaga wydania decyzji administracyjnej. 

[3. Świadczenia pieniężne z pomocy społecznej przyznaje się i wypłaca za okres miesiąca 

kalendarzowego, począwszy od miesiąca, w którym został złożony wniosek wraz z 

wymaganą dokumentacją. W przypadku gdy uprawnienie do świadczenia nie obejmuje 

pełnego miesiąca, świadczenie przyznaje się za niepełny miesiąc, a kwotę świadczenia 

ustala się, dzieląc pełne kwoty przez liczbę dni kalendarzowych tego miesiąca i mnożąc 

przez liczbę dni objętych świadczeniem.] 

<3. Świadczenia pieniężne z pomocy społecznej przyznaje się i wypłaca za okres 

miesiąca kalendarzowego, począwszy od miesiąca, w którym został złożony wniosek 

wraz z wymaganą dokumentacją, z zastrzeżeniem ust. 7–11. W przypadku gdy 

uprawnienie do świadczenia nie obejmuje pełnego miesiąca, świadczenie przyznaje się 

za niepełny miesiąc, a kwotę świadczenia ustala się, dzieląc pełne kwoty przez liczbę 

dni kalendarzowych tego miesiąca i mnożąc przez liczbę dni objętych świadczeniem.> 

3a. Zmiana dochodu osoby samotnie gospodarującej lub rodziny w okresie pobierania 

świadczenia pieniężnego nie wpływa na wysokość świadczenia pieniężnego, jeżeli kwota 

zmiany nie przekroczyła 10% odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie 

gospodarującej lub kryterium dochodowego na osobę w rodzinie. 

3b. Zmiana dochodu osoby samotnie gospodarującej lub rodziny w okresie ponoszenia 

odpłatności za świadczenie niepieniężne nie wpływa na wysokość tej odpłatności, jeżeli 

kwota zmiany nie przekroczyła 10% odpowiednio kryterium dochodowego osoby 

samotnie gospodarującej lub kryterium dochodowego na osobę w rodzinie. 

3c. (uchylony). 

4. Decyzję administracyjną o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia, z wyjątkiem 

decyzji o odmowie przyznania biletu kredytowanego oraz decyzji w sprawach 

cudzoziemców, o których mowa w art. 5a, wydaje się po przeprowadzeniu rodzinnego 

wywiadu środowiskowego. 
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5. Decyzję administracyjną zmienia się lub uchyla na niekorzyść strony bez jej zgody w 

przypadku zmiany przepisów prawa, zmiany sytuacji dochodowej lub osobistej strony, 

pobrania nienależnego świadczenia, a także można zmienić lub uchylić decyzję, jeżeli 

wystąpiły przesłanki, o których mowa w art. 11, art. 12 i art. 107 ust. 5. Zmiana decyzji 

administracyjnej na korzyść strony nie wymaga jej zgody. 

6. Odwołanie od decyzji w sprawie świadczeń z pomocy społecznej może złożyć inna osoba 

za zgodą osoby ubiegającej się o świadczenie. 

<7. W przypadku złożenia przez osobę, która nie posiada orzeczenia o całkowitej 

niezdolności do pracy w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu 

Ubezpieczeń Społecznych lub orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu 

niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej 

oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wniosku o przyznanie zasiłku stałego 

wraz z wymaganą dokumentacją oraz potwierdzeniem złożenia wniosku o przyznanie 

świadczenia uzależnionego od niezdolności do pracy albo wniosku o wydanie 

orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, wszczyna się postępowanie o ustalenie 

uprawnienia do zasiłku stałego, a następnie po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu 

środowiskowego: 

1) w przypadku spełnienia warunków, o których mowa w art. 37 ust. 1 i 4, 

z wyłączeniem warunku całkowitej niezdolności do pracy – postępowanie zawiesza 

się do dnia dostarczenia orzeczenia; 

2) w przypadku niespełnienia któregokolwiek z warunków, o których mowa w art. 37 

ust. 1 lub 4, z wyłączeniem warunku całkowitej niezdolności do pracy – odmawia 

się przyznania zasiłku stałego. 

8. Na okres zawieszenia postępowania przyznaje się z urzędu zasiłek okresowy w 

wysokości i na zasadach określonych w art. 38. 

9. Jeżeli orzeczenie, o którym mowa w ust. 7, zostanie dostarczone w terminie 60 dni od 

dnia jego otrzymania, zawieszone postępowanie podejmuje się, a prawo do zasiłku 

stałego ustala się, począwszy od miesiąca, w którym złożono wniosek o przyznanie 

zasiłku stałego wraz z potwierdzeniem, o którym mowa w ust. 7. Do ustalenia kwoty 

zasiłku stałego za okres pobierania zasiłku okresowego w trakcie zawieszenia 

postępowania art. 37 ust. 6 nie stosuje się. 

10. Jeżeli orzeczenie, o którym mowa w ust. 7, zostanie dostarczone po upływie 60 dni od 

dnia jego otrzymania, zawieszone postępowanie podejmuje się, a prawo do zasiłku 
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stałego ustala się, począwszy od miesiąca, w którym dostarczono orzeczenie. Do 

ustalenia kwoty zasiłku stałego za miesiąc, w którym dostarczono orzeczenie, o 

którym mowa w ust. 7, nie stosuje się art. 37 ust. 6 w przypadku pobierania zasiłku 

okresowego w trakcie zawieszenia postępowania. 

11. W przypadku niedostarczenia orzeczenia, o którym mowa w ust. 7, w terminie 3 lat 

od dnia zawieszenia postępowania, zawieszone postępowanie podejmuje się 

z urzędu.> 

 


