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Od 1 stycznia 2017 r. osobie, która wystąpiła o wydanie orzeczenia o stopniu
niepełnosprawności, a następnie złożyła wniosek o zasiłek stały – świadczenie to będzie
przyznawane wstecz, po uzyskaniu orzeczenia, od miesiąca złożenia wniosku o zasiłek stały,
do którego trzeba będzie dołączyć potwierdzenie o jego złożeniu.

4 listopada Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o pomocy społecznej,
przedłożony przez ministra rodziny, pracy i polityki społecznej.

Od 1 stycznia 2017 r. osobie, która wystąpiła o wydanie orzeczenia o stopniu
niepełnosprawności, a następnie złożyła wniosek o zasiłek stały – świadczenie to będzie
przyznawane wstecz, po uzyskaniu orzeczenia, od miesiąca złożenia wniosku o zasiłek stały,
do którego trzeba będzie dołączyć potwierdzenie o jego złożeniu. Obecnie zasiłek stały jest
przyznawany od dnia złożenia wniosku o taki zasiłek, wraz z wydanym już orzeczeniem o
stopniu niepełnosprawności.

Rozwiązanie to stanowi wypełnienie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 6 października
2015 r., który zakwestionował zgodność z konstytucją przepisu, na podstawie którego zasiłek
stały był przyznawany dopiero od momentu zgłoszenia się do ośrodka pomocy społecznej z
pełną dokumentacją, czyli w praktyce z orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu
niepełnosprawności.

Biorąc powyższe pod uwagę wprowadzono możliwość przyznania zasiłku stałego za okres
przed uzyskaniem orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Do wniosku o zasiłek stały trzeba
będzie dołączyć potwierdzenie złożenia wniosku o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności.
Procedura ta obejmie również orzeczenia o całkowitej niezdolności do pracy, ponieważ zasiłki
stałe mogą być przyznane na podstawie tych orzeczeń. W okresie oczekiwania na wydanie
orzeczenia będzie można otrzymać zasiłek okresowy (przyznawany na zasadach ogólnych).
Zasiłek okresowy przyznawany jest z urzędu.

Aby skorzystać z możliwości wstecznego przyznania zasiłku stałego, orzeczenie o stopniu
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niepełnosprawności lub orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy – należy złożyć w
ośrodku pomocy społecznej w ciągu 60 dni od daty jego otrzymania. Do wniosków o zasiłek
stały złożonych w przed 1 stycznia 2017 r. stosowane będą przepisy przejściowe.
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