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Zgodnie z art. 121 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej mam zaszczyt przesłać 
Panu Marszałkowi do rozpatrzenia przez Senat uchwaloną przez Sejm Rzeczypospolitej 
Polskiej na 50. posiedzeniu w dniu 24 września 2009 r. ustawę  

o zmianie ustawy o pomocy społecznej. 

 
 

Łączę wyrazy szacunku 
 
 (-) Bronisław Komorowski 
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USTAWA 

z dnia 24 września 2009 r. 

 

o zmianie ustawy o pomocy społecznej 

  

Art. 1.  
W ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 
728, z późn. zm.1)) wprowadza się następujące zmiany: 

1) art. 150 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 150. Do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w ży-
cie ustawy stosuje się przepisy niniejszej ustawy, z zastrzeżeniem 
art. 150a.”; 

2) po art. 150 dodaje się art. 150a w brzmieniu:  

„Art. 150a. Do spraw o przyznanie zasiłku stałego, w których do dnia 30 kwietnia 
2004 r. organ właściwy nie wydał decyzji ostatecznej, stosuje się 
przepisy ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej.”. 

 

Art. 2.  
1. W sprawach, o których mowa w art. 150a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej, organ właściwy prowadzi postępowanie z urzędu. 

2. Przyznając zasiłek stały, organ właściwy rozpatruje sprawę, przyjmując za podstawę 
stan faktyczny istniejący w dniu złożenia wniosku o przyznanie zasiłku stałego. 

3. Zasiłek stały wypłaca się za okres, w którym osoba posiadała prawo do zasiłku sta-
łego. 

4. Osobie, która otrzymała zasiłek stały, o którym mowa w ust. 3, organ właściwy do 
wypłaty świadczeń rodzinnych ustala prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na 
podstawie art. 58 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych 
(Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.2)), jednak nie dłużej niż do końca 
miesiąca poprzedzającego miesiąc, za który osoba otrzymała świadczenie pielęgna-
cyjne, o którym mowa w art. 17 ustawy o świadczeniach rodzinnych. 

                                                 
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 171, poz.  

1056, Nr 216, poz. 1367, Nr 220, poz. 1431 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 65, 
poz. 554, Nr 69, poz. 590 i Nr 92, poz. 753. 

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 222, poz.  
1630, z 2007 r. Nr 64, poz. 427, Nr 105, poz. 720, Nr 109, poz. 747, Nr 192, poz. 1378 i Nr 200, poz. 
1446, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 138, poz. 872 i 875, Nr 223, poz. 1456 i Nr 237, poz. 1654 oraz z 
2009 r. Nr 97, poz. 800. 
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Art. 3.  
Z dniem wejścia w życie ustawy tracą moc decyzje o umorzeniu postępowań w sprawie 
przyznania zasiłku stałego, wydane przed dniem 13 listopada 2007 r. w związku 
z art. 150 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.  

 

Art. 4.  
Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

 

 

 

 MARSZAŁEK SEJMU 

 

 

 (-) Bronisław Komorowski  

 
 
 
 
 

…………………………………………………………………………………………………………… 

T ł o c z o n o   z   p o l e c e n i a   M a r s z a ł k a   S e n a t u 

…………………………………………………………………………………………............................ 


