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WYDATKI PONIESIONE NA ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ art. 96 ust 2

świadczenia pieniężne:

zasiłki okresowe i zasiłki celowe przyznane pod warunkiem zwrotu 

świadczenia niepieniężne:

e) pomoc rzeczowa, w tym na ekonomiczne usamodzielnienie,

f) sprawienie pogrzebu,

i) schronienie,

j) posiłek,

k)niezbędne ubranie,

l) usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, w ośrodkach wsparcia oraz w rodzinnych domach 

pomocy,

m) specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania oraz w ośrodkach wsparcia,



Opłaty art. 97 uops

1) za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych art. 97 uops

Art. 51 uops – co jest ośrodkiem wsparcia ? 

środek wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, dzienny dom pomocy, dom dla matek z 

małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, schronisko dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi 

oraz klub samopomocy, 

schronisko dla osób bezdomnych pomimo nieświadczenia w nim usług opiekuńczych oraz 

specjalistycznych usług opiekuńczych.

2) za pobyt w dps ar 62 uops



Nienależnie pobrane świadczenia 

Art. 6 pkt 16 ustawy o pomocy społecznej 

świadczenie nienależnie pobrane 

- świadczenie pieniężne uzyskane 

1) na podstawie przedstawionych nieprawdziwych informacji lub 

2) niepoinformowania o zmianie sytuacji materialnej lub osobistej;



Przesłanki uznania za nienależnie 

pobrane świadczenie 

 Rodzaj świadczenia

 Świadomość korzystającego ze świadczenia z pomocy społecznej, że świadczenie, 

które pobiera, jest świadczeniem nienależnym 

 Wyjaśnienie przez organ prowadzący postępowanie ( udowodnienie) , czy osobie, 

która pobrała takie świadczenie, można przypisać określone cechy dotyczące stanu 

świadomości (woli) lub określone działania (zaniechania)

 Ustalenie, że osoba uprawniona została prawidłowo poinformowana, jakie 

okoliczności powodują ustanie prawa do świadczeń.



Nienależnie pobrane świadczenia art. 36 uops

Świadczeniami z pomocy społecznej są:
1)świadczenia pieniężne:

a)zasiłek stały,

b)zasiłek okresowy,

c)zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy,

d)zasiłek i pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie,

f) pomoc na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki,

g)świadczenie pieniężne na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla 

cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub 

zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub 

d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach,

h)wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd;

https://sip.lex.pl//document/18053962?unitId=art(159)ust(1)pkt(1)lit(c)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl//document/18053962?unitId=art(159)ust(1)pkt(1)lit(d)&cm=DOCUMENT


Nienależnie pobrane świadczenia art. 36 uops

2)świadczenia niepieniężne:

a) praca socjalna,

b)bilet kredytowany,

c)składki na ubezpieczenie zdrowotne,

d)składki na ubezpieczenia społeczne,

e)pomoc rzeczowa, w tym na ekonomiczne usamodzielnienie,

f)sprawienie pogrzebu,

g)poradnictwo specjalistyczne,

h)interwencja kryzysowa,

i) schronienie,

j) posiłek,

k)niezbędne ubranie,



Czy takie pouczenie już świadczy o 

świadomości strony? 

Art. 109. [Zmiana sytuacji świadczeniobiorcy]

Osoby i rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej oraz 

osoby, o których mowa w art. 61 ust. 1 pkt 2, są obowiązane 

niezwłocznie poinformować organ, który przyznał świadczenie lub 

ustalił odpłatność, o każdej zmianie w ich sytuacji osobistej, 

dochodowej i majątkowej, która wiąże się z podstawą do przyznania 

świadczeń lub ponoszenia odpłatności.



A może tak ???? 

Obowiązku poinformowania organu należy dopełnić pisemnie w terminie 7 dni od

powzięcia wiadomości o zdarzeniu, które spowodowało zmianę sytuacji

świadczeniobiorcy. Okolicznościami, o jakich należy poinformować organ, są w

szczególności: utrata statusu osoby samotnej lub samotnie gospodarującej, ustanie

dolegliwości zdrowotnych uniemożliwiających samodzielne zaspokajanie potrzeb

życiowych objętych przyznanymi usługami, uzyskanie pomocy w zaspokajaniu potrzeb

życiowych pochodzącej od innej osoby na podstawie stosunków o charakterze

cywilnoprawnym (w tym rodzinnym), zwiększenie dochodu o kwotę przekraczającą

10% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej (art. 106 ust. 3b u.p.s.), tj.

o więcej niż 60,00 zł miesięcznie.



A może tak ???? 

Korzystanie zaświadczenia z pomocy społecznej , w tym z zasiłku ……w sposób niezgodny

z przeznaczeniem (w tym wydatkowanie na cel niezgodny z decyzją) oraz marnotrawienie

własnych zasobów finansowych może prowadzić do ograniczenia zakresu udzielonych

świadczeń na podstawie art. 106 ust. 5 w zw. z art. 11 ust. 1 u.p.s. albo do uchylenia decyzji

przyznającej to świadczenie na podstawie art. 11 ust. 2 u.p.s. (np. w przypadku braku

współdziałania z pracownikiem socjalnym realizującym decyzję przez odmowę wskazania

dokonanych zakupów, nieudostępnienie środków na ich realizację lub nieudostępnienie

lokalu mieszkalnego).



A może tak ???? 

W przypadku wyjścia na jaw, że przedstawione przez stronę informacje stanowiące

podstawę wydania decyzji w zakresie dotyczącym wysokości ustalonego dochodu

okazały się nieprawdziwe, strona obowiązana jest powiadomić o tym organ przed

przystąpieniem do wykonania decyzji. Z uwagi na tego rodzaju dysproporcje

pomiędzy wynikami postępowania wyjaśniającego a stanem rzeczywistym decyzja

może być, w tej części, zmieniona na podstawie art. 106 ust. 5 w zw. z art. 12 u.p.s.

przez ustalenie odmiennej wysokości należności.



Czy takie samo pouczenie dla każdej 

strony jest wystarczające? 



Czy takie pouczenie już świadczy o 

świadomości strony? 



Czy samo pouczenie z art. 109 świadczy 

o świadomości strony – NIE koniecznie 

[Zasada rozstrzygania wątpliwości prawnych na korzyść strony]

§ 1.

Jeżeli przedmiotem postępowania administracyjnego jest nałożenie na stronę obowiązku bądź 

ograniczenie lub odebranie stronie uprawnienia, a w sprawie pozostają wątpliwości co do treści 

normy prawnej, wątpliwości te są rozstrzygane na korzyść strony, chyba że sprzeciwiają się temu 

sporne interesy stron albo interesy osób trzecich, na które wynik postępowania ma bezpośredni 

wpływ.



KAZUS

Pan Ignacy otrzymuje zasiłek stały z tytułu orzeczonej niepełnosprawności. Pracownik

pojechał na wywiad aktualizacyjny i okazało się, że strona wyjechała kilka miesięcy

temu do Anglii do syna, który go tam utrzymuje.

Pracownik socjalny skontaktował się telefonicznie ze stroną, ten twierdzi, że nie może

wrócić z uwagi na obostrzenia wprowadzone przez rząd angielski. Poza tym urodziła

mu się dwa tygodnie temu wnuczka i chce się nią zająć, dopóki ta nie pójdzie do żłobka.

PYTANIE:

1. Czy powinniśmy wstrzymać wypłatę zasiłku stałego Panu Ignacemu, który wyjechał kilka miesięcy

temu do Anglii?

2. Jakie powinno być dalsze postępowanie w sprawie?



KAZUS

Pani Alinie przyznano zasiłek okresowy od stycznia do kwietnia 2022 r.

W miesiącu lutym nastąpiła zmiana sytuacji dochodowej i osobistej Pani Aliny, gdyż Pani 

Alina podjęła zatrudnienie.  W związku z tym, Pani Alina uzyskała dochód w kwocie 1000 zł 

- począwszy od miesiąca lutego br. O powyższym fakcie poinformowała Ośrodek w maju.

Z uwagi na fakt, że ww. nie kwalifikuje się do pomocy należy uchylić decyzję, a pobrany 

zasiłek od miesiąca marca jest świadczeniem nienależnie pobranym podlegającym zwrotowi.

PYTANIE:

1. Czy najpierw należy uchylić decyzję, a następnie orzec o zwrocie nienależnie pobranego

zasiłku okresowego, czy najpierw orzec o zwrocie, a dopiero później uchylić decyzję?



Według linii orzeczniczej sądów administracyjnych niezbędnym warunkiem wydania

decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia (tj. w niniejszej sprawie zasiłku

okresowego) jest wcześniejsze uchylenie lub zmiana decyzji, na podstawie której to 

świadczenie zostało przyznane. 

WSA w Warszawie wyroku z 18.01.2007 r., I SA/Wa 1815/06, wyraził stanowisko, że

cyt.: "Warunkiem wydania decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia jest 

uprzednie uchylenie lub zmiana decyzji, na podstawie której to świadczenie zostało

przyznane. 

Dopóki decyzja taka nie jest ostateczna, brak jest podstaw do przyjęcia, że pobrane

świadczenie na podstawie decyzji przyznającej to świadczenie jest świadczeniem

nienależnym. Ponadto dopóki decyzja o uchyleniu lub zmianie prawa do świadczenia

nie jest ostateczna, nie występują podstawy do przyjęcia, że pobrane świadczenie na

podstawie decyzji je przyznającej jest świadczeniem nienależnym".



Tryb uznania, że świadczenie jest nienależnie pobrane

Wzruszamy decyzję ostateczną

Uprawomocni się

Wszczynamy postępowanie w sprawie  uznania 

świadczenia za nienależnie pobrane



Postępowania  w sprawie zwrotu nienależnie pobranych 

świadczeń / opłat/ wydatków na świadczenia z  pomocy społecznej

Stwierdzenia nieważności decyzji 

Zmiany decyzji



Cd Postępowań

Uchylenia decyzji

Wygaśnięcia decyzji



Od kiedy zmiana decyzji na podst art. 106 ust. 5 ups,???

• ex tunc 
Od dnia 

oznaczonego w 
decyzji

• ex nunc 
Od dnia 

uprawomocnienia 
się decyzji



W orzecznictwie sądów administracyjnych

występuje rozbieżność

odnośnie tego, czy decyzja konstytutywna,

a z taką niewątpliwie mamy do czynienia w art. 106 ust. 5
u.p.s., może wywoływać skutki z mocą wsteczną. ????

Czy można uznać świadczenie za nienależnie pobrane wstecz?  



Pierwszy pogląd

decyzja, choć ma charakter konstytutywny, może wywoływać skutek z datą wsteczną,

prezentowane jest w orzeczeniach przywołanych w skardze, a także m.in. w wyrokach NSA z

dnia 19 grudnia 2017 r., I OSK 1632/17, z dnia 13 października 2017 r., I OSK 2170/16, z dnia

9 czerwca 2017 r., I OSK 2763/16, WSA w Warszawie z dnia 21 marca 2018 r., VIII SA/Wa

809/17, WSA w Gliwicach z dnia 23 stycznia 2018 r., IV SA/Gl 1003/17 i z dnia 21 kwietnia

2017 r. IV SA/Gl 76/17, WSA w Poznaniu z dnia 7 września 2017 r., II SA/Po 330/17, WSA w

Łodzi z dnia 24 maja 2017 r., II SA/Łd 188/17 (dostępne na stronie internetowej:

www.orzeczenia.nsa.gov.pl).

Art. 106 ust 5 uops



W ostatnim czasie dominuje stanowisko, że każdy akt stosowania prawa odnosi

się do określonego stanu faktycznego i w związku z tym jego skutki prawne

mogą być powiązane w czasie z zaistnieniem tego stanu faktycznego, czyli od

miesiąca, w którym nastąpiła zmiana sytuacji dochodowej. Należy więc

uznać, że akt konstytutywny, kreujący określone prawa i obowiązki pozostaje w

związku z zaistnieniem przesłanek faktycznych stanowiących podstawę

powstania określonych skutków prawnych. W takiej sytuacji konstytutywna

decyzja (akt) może działać zarówno z mocą na przyszłość, jak i z mocą

wsteczną.

Art. 106 ust 5 uops



Akt konstytutywny, kreujący określone prawa i obowiązki, pozostaje w

związku z zaistnieniem przesłanek faktycznych, stanowiących podstawę

powstania określonych skutków prawnych. W takiej sytuacji konstytutywna

decyzja (akt) może działać zarówno z mocą na przyszłość, jak i z mocą

wsteczną (wyroki NSA z 2 marca 2016 r. I OSK 221/16; 5 lipca 2016 r. I

OSK 922/16; 12 października 2016 r. I OSK 855/16; 13 października 2016

r. I OSK 2170/16; 9 stycznia 2018 r. I OSK 1639/17).

Art. 106 ust 5 uops



KAZUS

Pan Ignacy otrzymuje zasiłek stały z tytułu orzeczonej niepełnosprawności. Pracownik

pojechał na wywiad aktualizacyjny i okazało się, że strona wyjechała kilka miesięcy

temu do Anglii do syna, który go tam utrzymuje.

Pracownik socjalny skontaktował się telefonicznie ze stroną, ten twierdzi, że nie może

wrócić z uwagi na obostrzenia wprowadzone przez rząd angielski. Poza tym urodziła

mu się dwa tygodnie temu wnuczka i chce się nią zająć, dopóki ta nie pójdzie do żłobka.

PYTANIE:

1. Czy powinniśmy wstrzymać wypłatę zasiłku stałego Panu Ignacemu, który wyjechał kilka miesięcy

temu do Anglii?

2. Jakie powinno być dalsze postępowanie w sprawie?



upomnienie

Pismo               wezwanie do zwrotu

Decyzja w sprawie ustalenia 

O nienależnie pobranym 
świadczeniu

O zwrocie, terminie, rozłożeniu na raty, 
umorzeniu ,

Wszczęcie postępowania w sprawie ustalenia , że 
świadczenie jest nienależnie pobrane? 

Zawiadomienie o 
wszczęciu i pouczenie 

z art. 104 ust 4  

Udowodnienie 
wystąpienia przesłanek 

zakończenie , zawiadomienie 
o zakończeniu



Postępowanie w sprawie zwrotu opłat /wydatków 

Kto wszczyna postępowanie?

Po ilu miesiącach od dnia , kiedy ponosi gmina odpłatności?

Jak często wszczynamy? 

Czy jest to nowe postępowanie? Czy kontynuujemy poprzednie w sprawie przyznania świadczenia? 

Czy wcześniejsze pełnomocnictwa w sprawie ustalenia odpłatności dalej mają moc? 



Skutki uznania że świadczenie jest nienależnie pobrane

•czy decyzja stwierdzająca nienależnie pobrane świadczenie oznacza automatycznie 

obowiązek zwrotu takiego świadczenia? A w przypadku zwrotu opłaty czy wydatku? 

•czy decyzja nakazująca zwrot nienależnego świadczenia jest decyzją odrębną od decyzji 

ustalającej nienależne świadczenie?

•czy w przypadku wydania decyzji ustalającej nienależnie pobrane świadczenie zawsze 

należy żądać zwrotu świadczenia?



Skutki uznania , że świadczenie jest nienależnie 

pobrane

Uruchamiamy zwrot na podstawie art. 96 uops

Stosujemy art. 104 ust 4 uops



Skutki uznania , że poniesiono opłaty/ wydatki 

Uruchamiamy zwrot na podstawie art. 96 uops lub 

Nie uruchamiamy zwrotu, gdy dochód  nie przekracza 

kryterium ( art. 96 ust 2 uops) 

Stosujemy art. 104 ust 4 uops



Zwrotu nienależnie pobranego 
świadczenia

Zwrot nakładów poczynionych na 
świadczenia z pomocy społecznej 

Rozłożenie na raty, odroczenie spłaty, 
umorzenie w całości lub w części, 

Zwolnienie w całości lub w części z 
odpłatności 



Ulgi w spłacie  wydatków / opłat/ świadczeń 
nienależnie pobranych 

wydatki / opłaty

• Odstąpienie od żądania zwrotu.

• Rozłożenie na raty

• Odroczenie terminu spłaty

świadczenia  nienależnie 
pobrane 

• Umorzenie w całości lub części

• Rozłożenie na raty

• Odroczenie terminu spłaty



czy łatwo  zastosować ulgę?  - NIE  

Wystąpi przypadek szczególnie uzasadniony, zwłaszcza gdy zwrot wydatków
stanowiłby dla danego podmiotu nadmierne obciążenie lub niweczyłby skutki
udzielonej pomocy .

„szczególnie uzasadniony przypadek” to przede wszystkim taka sytuacja osoby lub
rodziny, która ponad wszelką wątpliwość pozwala stwierdzić, że jest nadzwyczaj
drastyczna, dotkliwa w skutkach i głęboko ingerująca w plany życiowe, a wynika
ze zdarzeń niecodziennych, nadzwyczajnych.

Należą do nich zdarzenia występujące zupełnie okazjonalnie, wymagające wielu
niefortunnych zbiegów okoliczności, wykraczające poza możliwości ludzkiej
zapobiegliwości.

Takie okoliczności jak: ciężka choroba, niepełnosprawność czy trudna sytuacja
materialna, same w sobie nie wyczerpują jeszcze pojęcia przypadku «szczególnie
uzasadnionego», skoro w świetle art. 7 pkt 1,5 i 6 u.p.s. ubóstwo,
niepełnosprawność oraz długotrwała lub ciężka choroba stanowią, między innymi,
podstawowe powody udzielania świadczeń z pomocy społecznej”.

wyrok z 5.12.2019 r. III SA/KR 1066/19 LEX nr 2758542, WSA w Krakowie



czy łatwo  zastosować ulgę? – TAK  

WSA w Kielcach, wyrażony w wyroku z 12.02.2020 r., II SA/KE962/19, LEX nr 2803952.

Sąd zauważył, że „wskazanie na przypadek szczególnie uzasadniony powoduje, że na podstawie art.

104 ust 4 u.p.s. katalog indywidualnych spraw, w których osoby zobowiązane do zwrotu

świadczenia nienależnego domagają się ulgi, można podzielić na

przypadki zwykłe oraz

właśnie przypadki szczególne.

Przypadek zwykły, nieczyniący zadość wymogom przypadku szczególnego, to przypadek

przeciętny, zwyczajny. Zwykły przypadek w sprawie zwrotu świadczenia nienależnie pobranego

występuje nawet wtedy, gdy osoba zobowiązana z trudnością będzie musiała wygospodarować

niezbędne środki pieniężne do wykonania zobowiązania, gdyż napotkanie znacznych trudności nie

uchyla stanu zwykłego przypadku wykonania zobowiązania nałożonego decyzją uznającą

świadczenie za nienależne i żądającą jego zwrotu. W konsekwencji, trudna sytuacja bytowa,

stosunkowo duża wysokość kwoty objętej obowiązkiem zwrotu w stosunku do kwoty aktualnych

dochodów – nie zwalniają z obowiązku zwrotu świadczenia nienależnego”



Zwrot 

Zwrot świadczenie nienależnie 
pobrane 

Art. 98. [Świadczenia nienależnie pobrane]

Świadczenia nienależnie pobrane podlegają 
zwrotowi 

• od osoby lub 

• rodziny korzystającej ze świadczeń z pomocy 
społecznej, 

niezależnie od dochodu rodziny. Art. 104 ust. 4 
stosuje się odpowiednio.

Zwrot opłat /wydatków

Art. 96. [Zwrot wydatków na świadczenia z pomocy 
społecznej]

1. Obowiązek zwrotu wydatków poniesionych na 
świadczenia z pomocy społecznej spoczywa na:

1)  osobie i rodzinie korzystającej ze świadczeń z pomocy 
społecznej;

2) spadkobiercy osoby, która korzystała ze świadczeń z 
pomocy społecznej - z masy spadkowej;

3) małżonku, zstępnych przed wstępnymi osoby 
korzystającej ze świadczeń z pomocy społecznej - jedynie 
w przypadku gdy nie dokonano zwrotu wydatków zgodnie 
z pkt 1 i 2, w wysokości przewidzianej w decyzji dla osoby 
lub rodziny korzystającej ze świadczeń z pomocy 
społecznej.



Zwrot opłat /wydatków 

Art. 96. [Zwrot wydatków na świadczenia z pomocy społecznej]

1. Obowiązek zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia z pomocy społecznej spoczywa na:

1)  osobie i rodzinie korzystającej ze świadczeń z pomocy społecznej;

2) spadkobiercy osoby, która korzystała ze świadczeń z pomocy społecznej - z masy spadkowej;

3) małżonku, zstępnych przed wstępnymi osoby korzystającej ze świadczeń z pomocy społecznej -

jedynie w przypadku gdy nie dokonano zwrotu wydatków zgodnie z pkt 1 i 2, w wysokości 

przewidzianej w decyzji dla osoby lub rodziny korzystającej ze świadczeń z pomocy społecznej.



Zwrot świadczeń /opłat /wydatków art. 96  

2. Wydatki na usługi, pomoc rzeczową, posiłki, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki 

okresowe i zasiłki celowe przyznane pod warunkiem zwrotu podlegają zwrotowi w części lub 

całości, jeżeli dochód na osobę w rodzinie osoby zobowiązanej do zwrotu wydatków przekracza 

kwotę kryterium dochodowego.

3. W przypadku pokrycia kosztów pogrzebu przez gminę poniesione wydatki podlegają zwrotowi z 

masy spadkowej, jeżeli po osobie zmarłej nie przysługuje zasiłek pogrzebowy.

4. Rada gminy określa, w drodze uchwały, zasady zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy 

społecznej, o których mowa w ust. 2, będących w zakresie zadań własnych.



Przedawnienie   kiedy?????

1) prawa do wydania decyzji o zwrocie nienależnie pobranego 

świadczenia?

2) dochodzenia należności wynikające z decyzji o zwrocie nienależnych 

świadczeń 

Należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń/ wydatków/ opłat

ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat, licząc od dnia, w którym 

decyzja ustalająca te należności stała się ostateczna.

Bieg przedawnienia przerywa odroczenie terminu płatności należności lub 

rozłożenie spłaty należności na raty. Po przerwaniu biegu terminu 

przedawnienia biegnie on na nowo od dnia następującego po dniu ustalonym 

jako ostatni dzień spłaty odroczonej należności lub po dniu ustalonym jako 

ostatni dzień spłaty ostatniej raty należności.

W jaki sposób nie dopuścić do przedawnienia ???? 

Czy po wszczęciu egzekucji można prowadzić postępowanie w sprawie 

umorzenia, odstąpienia???



PRZEDAWNIENIE

Zwrot świadczenie nienależnie 
pobrane 

• 3 lata od dnia wydania decyzji

• 10 lat na wydanie decyzji

Zwrot opłat /wydatków

• 3 lata od dnia wydania decyzji

• Nie ma ograniczenia kiedy wydać
decyzję o zwrocie



O czym należy pamiętać prowadząc postępowanie w 

sprawie zwrotu  nienależnie pobranych świadczeń/ 

wydatków/ opłat  art. 104 uops

1. Należności z tytułu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej, z tytułu opłat określonych 

przepisami ustawy oraz z tytułu nienależnie pobranych świadczeń podlegają ściągnięciu w trybie 

przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

2.W przypadku posiadania uprawnień do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej kwoty 

nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych podlegają potrąceniu z bieżących wypłat.

3.Wysokość należności, o których mowa w ust. 1, podlegających zwrotowi oraz terminy ich 

zwrotu ustala się w drodze decyzji administracyjnej.

4.W przypadkach szczególnie uzasadnionych, zwłaszcza jeżeli żądanie zwrotu wydatków 

na udzielone świadczenie, z tytułu opłat określonych w ustawie oraz z tytułu nienależnie 

pobranych świadczeń w całości lub w części stanowiłoby dla osoby zobowiązanej 

nadmierne obciążenie lub też niweczyłoby skutki udzielanej pomocy, właściwy organ, 

który wydał decyzję w sprawie zwrotu należności, o których mowa w ust. 1, na wniosek 

pracownika socjalnego lub osoby zainteresowanej, może odstąpić od żądania takiego 

zwrotu, umorzyć kwotę nienależnie pobranych świadczeń w całości lub w części, 

odroczyć termin płatności albo rozłożyć na raty.



ŚWIADCZENIE NIENALEŻNIE POBRANE ? 

Co dalej czy zawsze do zwrotu? 

W maju b.r. pracownik socjalny zupełnie przypadkowo dowiedział się, że osoba pobierająca 

zasiłek stały od 2016 r. otrzymuje również rentę rodzinną z ZUS oczywiście w wysokości znacznie 

przekraczającej kwotę kryterium dochodowego. Wszczęliśmy postępowanie i wydaliśmy decyzję 

o uchyleniu zasiłku stałego. Otrzymaliśmy pismo z ZUS potwierdzające, że klientka posiada 

prawo do renty od 2016 r. 

W związku z powyższym czy prawidłowe będzie w kolejności:

- wszczęcie postępowania w sprawie ustalenia czy świadczenia pobrane w okresie od 2016 r. są 

świadczeniami nienależnie pobranymi z zaznaczeniem rodzaju świadczeń i wysokości?

- wydanie decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia po uprzednim rozważeniu 

możliwości umorzenia, rozłożenia na raty, itp.? 

- czy wydając decyzję o zwrocie obejmuję łączny okres tego 6-letniego pobierania zasiłku stałego, 

tzn. zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego za okres od...do... w łącznej wysokości...?



ŚWIADCZENIE NIENALEŻNIE POBRANE ? 

Co dalej czy zawsze do zwrotu? 

Art. 99. [Potrącenia ze świadczeń pieniężnych]

1.Osobie, której przyznano emeryturę lub rentę za okres, za który wypłacono zasiłek stały lub 

zasiłek okresowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz inne organy rentowe, które 

przyznały emeryturę lub rentę, wypłacają to świadczenie pomniejszone o kwotę odpowiadającą 

wysokości wypłaconych za ten okres zasiłków i przekazują te kwoty na rachunek bankowy 

właściwego ośrodka pomocy społecznej, a w przypadku przekształcenia ośrodka pomocy 

społecznej w centrum usług społecznych na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o 

realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych - centrum usług społecznych.



JAK DOCHODZIĆ ZWROTU WYDATKÓW PONIESIONYCH NA

ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ

• Kto będzie adresatem decyzji wydanej na podstawie art. 96 ust. 1 pkt 2 u.p.s.?

osoba, której zostały przyznane świadczenia i została zobowiązana do zwrotu

środków, czy spadkobiercy?

• Kto będzie adresatem decyzji wydanej na podstawie art. 96 ust. 1 pkt 2 u.p.s.?

osoba, której zostały przyznane świadczenia i została zobowiązana do zwrotu

środków, czy małżonek?

• Czy małżonek i wstępni odpowiadają na podstawie art. 96 ust. 1 pkt 2 czy pkt 3

u.p.s.?

• Czy trzeba zachować kolejność wymienioną w art. 96 ust. 1 u.p.s.?

PYTANIE:



Zgodnie z art. 28 k.p.a. Stroną jest każdy, czyjego interesu

prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie.

A zatem adresatem decyzji będzie albo spadkobierca albo inna

osoba wymieniona w art. 96 ust. 1 u.p.s.

Przy czym należy pamiętać, że kolejność wymieniona w

powyższym artykule jest wiążąca, tak więc obowiązek zwrotu

wydatków poniesionych na świadczenia z pomocy społecznej

spoczywa w pierwszej kolejności na osobie i rodzinie

korzystających z pomocy społecznej, następnie na spadkobiercach

tej osoby.



W sytuacji gdy wydatki nie zostały zwrócone przez samego

świadczeniobiorcę lub jego spadkobierców, do zwrotu świadczeń

zobowiązani są małżonek, zstępni oraz wstępni osoby

korzystającej z pomocy, pod warunkiem uprzedniego zastrzeżenia

w decyzji obowiązku zwrotu świadczenia.

Obowiązków małżonka nie wyłącza orzeczona sądownie

separacja, a jedynie rozwiązanie lub unieważnienie małżeństwa.

Zstępni ponoszą odpowiedzialność przed wstępnymi, a więc

najpierw dzieci i wnuki, następnie rodzice i dziadkowie.



ORZECZNICTWO



ORZECZNICTWO



Czy na podstawie art. 104 ustawy o pomocy społecznej gmina po śmierci 
klientki może ubiegać się o zwrot poniesionych kosztów z tytułu opłat za usługi 
opiekuńcze z masy spadkowej klientki ?

Dylematy

Kto jest dłużnikiem?

Kto jest stroną? 

Co jest podstawą do wyegzekwowania kwoty opłaty/ wydatków…

https://sip.lex.pl//document/17087802?unitId=art(104)&cm=DOCUMENT


Formy ściągnięcia należności/ 

świadczeń/opłat/wydatków

1) Postępowanie egzekucyjne – ustawa o 
postępowaniu egzekucyjnym w administracji

2) Potrącenie  - art. 104 ust 2 uops –
a) świadczenia nienależnie pobrane 
b) opłaty za mieszkania chronione 



Potrącenie  uop art. 104 ust 2
Ograniczony zakres podmiotowy

- podmiot zobowiązany do zwrotu ma uprawnienia do świadczeń pieniężnych z pomocy 

społecznej.

- ma uprawnienia do świadczeń pieniężnych  wypłacanych  periodycznie, którego okres 

wypłaty jeszcze nie upłynął. Treść ust 2 liczba mnoga: „kwoty opłat i nienależnie pobranych 

świadczeń pieniężnych podlegają potrąceniu z bieżących wypłat”, / wyrok WSA w 

Krakowie z 30.01.2015 r., III SA/KR 1382/14 , LEX nr 1644121/  

Ograniczony zakres przedmiotowy 

- tylko do określonych opłat z art. 97  i świadczeń nienależnie pobranych

- tylko do wysokości 50% aktualnie pobieranego świadczenia 

- musi być wydana decyzja ustalająca zasady zwrotu (wysokość należności, w tym 

ewentualnych rat, i termin zwrotu). 



Przekazanie do US /Prezydenta

Tytułu

Wystawienie tytułu egzekucyjnego 

Tytuł  

Upomnienie 

Termin do dokonania 
wpłaty

Doręczenie czekamy na wpłatę 



Wzór upomnienia wzywającego do wykonania obowiązków wynikających z decyzji

dnia r. 

(oznaczenie wierzyciela) 

UPOMNIENIE

Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji 
(Dz. U. z 2022 r., poz. z późn. zm.) stwierdzam, że mimo upływu terminu nie zostały wykonane 
obowiązki wynikające z decyzji nr rej. , z dnia , polegające na: (nr i treść decyzji ……..) których termin 
wykonania upłynął w dniu …….

Pouczenie: Wymienione wyżej obowiązki należy wykonać w ciągu 7 dni od dnia doręczenia niniejszego 
upomnienia. W przypadku niewykonania obowiązków we wskazanym terminie zostanie wszczęte 
postępowanie egzekucyjne przewidziane dla egzekucji administracyjnej obowiązków o charakterze 
pieniężnym.

Koszty niniejszego upomnienia w kwocie zł obciążają zobowiązanego i należy je wpłacić w ciągu 7 dni 
od dnia doręczenia niniejszego upomnienia do kasy / na rachunek bankowy*) (adres kasy lub nr 
rachunku bankowego) Koszty te zgodnie z ww. ustawą podlegają ściągnięciu w trybie egzekucji 
administracyjnej należności pieniężnych. 

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe, podpis czyj??????)

*) niepotrzebne skreślić



Postępowanie egzekucyjne

1/ musi być doręczony tytuł wykonawczy

2/ skuteczne wszczęcie egzekucji przerywa bieg 
przedawnienia 

3/ doręczenie zastępcze  - dorosłemu domownikowi 
??? 

4/ brak adresata pod wskazanym adresem – i co 
dalej?



Organ egzekucyjny   - Naczelnik US 

1/ umorzy postępowanie egzekucyjne

2/ zawiesi postępowanie  egzekucyjne 

3/ zwróci tytuł wykonawczy

Czy można ponownie wnosić o wszczęcie 
postępowania egzekucyjnego?

.



Ustalenie miejsca zamieszkania dłużnika

1/ Kto powinien ustalić?

2/ Za pomocą jakich środków

3/ Do kogo można się zwrócić o ustalenie miejsca 
zamieszkania dłużnika? 



Podstawy prawne do wnioskowania o pomoc w  
ustaleniu miejsca zamieszkania dłużnika

1) art. 36 § 1  ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r.  o 
postępowaniu egzekucyjnym w administracji 

W zakresie niezbędnym do wszczęcia lub prowadzenia 
postępowania egzekucyjnego oraz udzielania pomocy na 
podstawie ustawy o wzajemnej pomocy organ egzekucyjny lub 
wierzyciel, o którym mowa w art. 5, może żądać od 
uczestników postępowania informacji i wyjaśnień, jak również 
zwracać się o udzielenie informacji do organów administracji 
publicznej oraz jednostek organizacyjnych im podległych lub 
podporządkowanych, a także innych podmiotów.

https://sip.lex.pl/#/document/18034153?cm=DOCUMENT


2) art. 299 § 3 pkt 8a ustawy z 27 sierpnia 1997r ordynacja podatkowa 
(Dz.U. 2021.1540) 

Art. 299. [Katalog podmiotów, które mogą uzyskać informacje z akt 
podatkowych] § 1. Organy podatkowe udostępniają informacje zawarte w 
aktach spraw podatkowych, z wyłączeniem informacji określonych w art. 
182, organom i osobom wymienionym w art. 298.

§ 3. Informacje, o których mowa w § 1, udostępniane są również:

8a) upoważnionemu przez wójta, burmistrza (prezydenta miasta), starostę 
albo marszałka województwa kierownikowi jednostki organizacyjnej 
jednostki samorządu terytorialnego niemającej osobowości prawnej oraz 
upoważnionemu pracownikowi tej jednostki, do wykonywania w jego 
imieniu praw i obowiązków wierzyciela na podstawie przepisów o 
postępowaniu egzekucyjnym w administracji, w zakresie niezbędnym do 
wszczęcia i prowadzenia postępowania egzekucyjnego lub 
zabezpieczającego;

.



Czy pracownik socjalny może na podstawie ustawy o 
pomocy społecznej żądać takich informacji? 



Art. 105. [Prawo pracownika socjalnego do żądania informacji] 

1. Jednostki sektora finansów publicznych, w tym sądy, Policja, Zakład Ubezpieczeń
Społecznych, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i organy administracji
publicznej, a także kuratorzy sądowi, pracodawcy, podmioty wykonujące działalność
leczniczą, przedszkola, szkoły, placówki, poradnie i ośrodki, o których mowa w art. 2 pkt
1-8 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148,
1078, 1287, 1680 i 1681), szkoły wyższe, organizacje pozarządowe, o których mowa w
art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie, oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 tej ustawy są obowiązani
niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku
kierownika ośrodka pomocy społecznej, dyrektora centrum usług społecznych, o którym
mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum
usług społecznych, lub pracownika socjalnego udostępnić informacje, które mają
znaczenie dla rozstrzygnięcia o przyznaniu lub wysokości świadczeń z pomocy
społecznej, dla ustalenia wysokości odpłatności za świadczenia z pomocy
społecznej lub dla weryfikacji uprawnień do świadczeń z pomocy społecznej,
wysokości tych świadczeń lub odpłatności za te świadczenia.

https://sip.lex.pl/
https://sip.lex.pl/


• ....................

………………………

Zapytanie 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w …………na podstawie art. 36 § 1 ustawy z
dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2022r. Poz.
479ze zm.) w związku z art. 299 § 3 pkt 8a ustawy z 27 sierpnia 1997r ordynacja podatkowa
(Dz.U. 2021r. poz.1540
), zwraca się z prośbą o udzielenie informacji, pod jakim adresem zamieszkuje
Pani……………………., kto był jej płatnikiem zaliczki na podatek dochodowy……………
Informuje się, że zgodnie z art. 36 cytowanej ustawy, informacje udzielane są nieodpłatnie, a ich
udostępnianie nie narusza obowiązku zachowania tajemnicy określonej w odrębnych przepisach.

Uzasadnienie
Tutejszy organ jest wierzycielem w postępowaniu egzekucyjnym. W dniu….. został wystawiony
tytuł egzekucyjny w związku z nienależnie pobranymi świadczeniami przez Panią……. Tytuł
został przekazany zgodnie z właściwością do organu egzekucyjnego tj US w………….. . W
dniu…. postępowanie egzekucyjne zostało umorzone , w związku z brakiem możliwości
skutecznego doręczenia Pani…. tytułu wykonawczego zgodnie z art. 32 ustawy o postępowaniu
egzekucyjnym w administracji.
W celu dalszego prowadzenia postępowania niezbędne jest uzyskanie w/w informacji.
Mając na uwadze powyższe proszę o udostępnienie w/w informacji

............................. 



ŚWIADCZENIE NIENALEŻNIE POBRANE A 

SWIADCZENIE NIENALEZNE A SWIADCZENIE 

NIENALEZNIE WYPŁACONE 

To nie jest to samo, co świadczenie nienależne

Ani nie jest to świadczenie nienależnie wypłacone (tak jak w świadczeniach

rodzinnych)

Co zrobić, gdy

1) wypłaciliśmy stronie dwa razy w ciągu msc świadczenie?

2) żle obliczyliśmy dochód stronie i otrzymała świadczenie, mimo iż nie spełniała 

kryterium?

3) strona poinformowała nas o zmianie dochodu, ale nie zmieniliśmy decyzji i 

świadczenie było wypłacane prze kolejne 2 msc? 



Dziękuję za uwagę 


