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Jak udokumentować potrzebę zakupu leków 
w celu uzyskania zasiłku celowego

2ad65b46-bf2e-4af2-a081-e92b597d9d3d

Zasiłek.celowy.może.być.przyznany.na.dofinansowanie.pokrycia.kosztów.zakupu.lekarstw..Oso-
ba.wnosząca.o.to.dofinansowanie.powinna.udokumentować.wymóg.przyjmowania.określonych.
leków.stosownym.zaświadczeniem.lekarskim.czy.receptą.

W celu umożliwienia osobom i ro
dzinom przezwyciężania trudnych 
sytuacji życiowych, których nie 

są one w stanie pokonać, wykorzystując 
własne uprawnienia, zasoby i możliwo
ści, udzielana jest im pomoc społeczna (art. 2 ust. 1 
ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej; 
dalej: ustawa o pomocy społecznej). Pomocy spo
łecznej udziela się potrzebującym w szczególności 
z powodu: ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezro
bocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej 
choroby, przemocy w rodzinie, alkoholizmu lub nar
komanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, 
klęski żywiołowej lub ekologicznej (art. 7 ustawy 
o pomocy społecznej).

Działania w zakresie pomocy społecznej polega
ją m.in. na przyznawaniu i wypłacaniu świadczeń, 
które mogą mieć zarówno formę pieniężną, jak i nie
pieniężną (art. 36 ustawy o pomocy społecznej). 
Jednym ze świadczeń pieniężnych jest zasiłek celo
wy. Zasiłek ten może być przyznany w celu zaspoko
jenia niezbędnej potrzeby bytowej, w szczególności 
na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żyw
ności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych 
przedmiotów użytku domowego, drobnych remon
tów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrze
bu. Natomiast osobom bezdomnym i innym osobom 
niemającym dochodu oraz możliwości uzyskania 
świadczeń na podstawie przepisów o świadczeniach 
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków pub
licznych może być on przyznany na pokrycie czę
ści lub całości wydatków na świadczenia zdrowotne 
(art. 39 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej).

Zasiłek celowy jest świadczeniem nieobliga-
toryjnym, co oznacza, że decyzja w sprawie jego 

przyznania ma charakter uznaniowy. Rozstrzyga
jąc sprawę dotyczącą przyznania zasiłku celowego, 
organ powinien kierować się interesem obywatela, 
interesem społecznym oraz własnymi środkami.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymsto
ku w wyroku z 9 kwietnia 2015 r. (sygn. akt II SA/ 
/Bk 103/15) orzekł, że uzyskanie zasiłku celowego 
nie zależy wyłącznie od spełnienia obowiązkowego, 
ustawowo wymaganego kryterium dochodowości, 
wynikającego z art. 8 ustawy o pomocy społecznej 
i jednego z kryteriów wskazanych w art. 7 ustawy 
o pomocy społecznej (np. sieroctwa, bezrobocia, 
niepełnosprawności, przemocy w rodzinie, bezrad-
ności, zdarzenia losowego itp.). Jako świadczenie 
nieobligatoryjne zasiłek celowy może bowiem nie 
zostać przyznany w ogóle, gdy organ oceni, że ist-
nieją – po stronie wnioskodawcy lub organu – oko-
liczności uniemożliwiające uwzględnienie wniosku 
o przyznanie tej formy pomocy lub może być przy-
znany jedynie w części żądanej przez osobę. A zatem 
zasiłek celowy może być przyznany na pokrycie czę
ści lub całości kosztów zakupu leków.

Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie 
w wyroku z 22 stycznia 2015 r. (sygn. akt I OSK 
1501/13) orzekł, że w przypadku zgłoszenia potrze-
by dofinansowania zakupu leków, samo złożenie 
wniosku nie jest wystarczające dla ustalenia za-
kresu i niezbędności tej potrzeby. Przyznanie zasił-
ku celowego na ten cel jest uzasadnione wówczas, 

ZAPAMIĘTAJ!
Prawo do zasiłku celowego przysługuje po spełnieniu wymaganego kryterium 
dochodowego, przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednej z przesła-
nek przyznania pomocy wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej.
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gdy zainteresowany udokumentuje, że przyjmowanie 
lekarstw jest konieczne i niezbędne z medycznego 
punktu widzenia. Oznacza to, że potrzeba stoso-
wania danych leków musi być potwierdzona za-
świadczeniem lekarskim czy receptą. Dopiero na 
podstawie takich dokumentów organ może ocenić 
potrzeby wnioskującego o pomoc w sfinansowaniu 
kosztów leczenia. 

Ponadto w wyroku tym NSA wskazał, że w celu 
spełnienia przesłanek udzielenia zasiłku celowego 
na zakup leków konieczne jest przedłożenie aktual
nego zaświadczenia lekarskiego, potwierdzającego 

konieczność stosowania określonych leków wraz 
z wyceną.                  n

PODSTAWA PRAWNA
●● art..2,.art..7,.art..8,.art..36,.art..39.ustawy.z.12.marca.2004.r..o.pomocy.społecz-
nej.(j.t..Dz.U..z.2015.r..poz..163;.ost.zm..Dz.U..z.2016.r..poz..195)

PRZECZYTAJ TEŻ: 

Określenie przez radę gminy wysokości zasiłku celowego na ekonomiczne 
usamodzielnienie.

www.inforrb.pl

MAGDALENA SZOCHNER-SIEMIŃSKA.–.prawnik,.doktorant.na.Wydziale.Prawa.i.Administracji,.ekspert.w.zakresie.prawa.
administracyjnego.i.prawa.pracy

Jak uchylenie obowiązku alimentacyjnego 
wpływa na spłatę zadłużenia powstałego 
z tytułu wypłaconych świadczeń

647e8300-b06e-4e6f-b6ef-e4d1a61f43f3

Proszę.o.poradę.w.kwestii.ustalenia.nienależnie.pobranych.świadczeń.z.funduszu.alimentacyjne-
go.oraz.spłaty.powstałego.zadłużenia.po.uchyleniu.obowiązku.alimentacyjnego.wyrokiem.sądu.

STAN FAKTYCZNY: W dniu 15 marca 2016 r. dłużnik alimen
tacyjny dostarczył do gminnego ośrodka pomocy spo
łecznej wyrok Sądu Rejonowego z 15 stycznia 2016 r., 
z którego wynika, że od 1 grudnia 2015 r. uchylono wo
bec niego obowiązek alimentacyjny na osobę uprawnio
ną. Dłużnik poinformował, że nie dostarczył wskazane
go wyroku wcześniej, ponieważ nie miał świadomości, 
że wierzycielka korzysta ze świadczenia w postaci fun
duszu alimentacyjnego. Gminny ośrodek pomocy spo
łecznej wszczął postępowanie w zakresie ustalenia, czy 
zachodzi podstawa do ustalenia nienależnie pobranych 
świadczeń. Czy organ właściwy wierzyciela ma prawo 
domagać się od dłużnika alimentacyjnego spłaty zadłu
żenia, które narosło po dniu wypłaty świadczeń z fundu
szu alimentacyjnego? Jeśli nie, to kto jest zobowiązany 
do spłaty powstałego zadłużenia?

ODPOWIEDŹ: W tym wypadku dłużnik alimentacyjny 
nie jest osobą zobowiązaną do zwrotu kwot alimentów 

wypłaconych po 1 grudnia 2015 r., ponieważ wów
czas nastąpiło zniesienie ciążącego na nim obowiąz
ku alimentacyjnego. Wierzycielka również nie jest 
zobowiązana do zwrotu świadczeń alimentacyjnych, 
co do których obowiązek alimentacyjny został uchy
lony z mocą wsteczną. Pozostaje jedynie konieczność 
ustalenia, czy osoba uprawniona do alimentów miała 
wiedzę co do wydania wyroku dotyczącego uchyle
nia obowiązku alimentacyjnego. Jeżeli wierzycielka 
dysponowała taką wiedzą i organ prowadzący postę
powanie jest w stanie to udowodnić (np. poprzez uzy
skanie stosownej informacji od komornika sądowe
go), to wtedy musi ona oddać nienależnie pobrane 
świadczenia.

Dłużnikiem alimentacyjnym, zgodnie z art. 2 
pkt 3 ustawy z 7 września 2007 r. o pomocy osobom 
uprawnionym do alimentów (dalej: ustawa o pomo
cy osobom uprawnionym do alimentów), jest osoba 
zobowiązana do alimentów na podstawie tytułu wy
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konawczego, przeciwko której egzekucja okazała się 
bezskuteczna. W przypadku uchylenia obowiązku 
alimentacyjnego brak jest podstaw do wypłacania 
świadczeń alimentacyjnych. 

ZAPAMIĘTAJ!
Uchylenie obowiązku z mocą wsteczną nie może wywoły-
wać negatywnych skutków w stosunku do dłużnika, bez 
względu na fakt, że organ właściwy wierzyciela świadcze-
nia takie już wypłacił. Wszelkie negatywne skutki spoczy-
wają na osobie, która świadczenie otrzymała.

Wierzycielka także nie odpowiada za uchylenie 
obowiązku alimentacyjnego z mocą wsteczną. Na
tomiast ponosi ona odpowiedzialność za negatywne 
skutki uchylenia tego wyroku od momentu uzyskania 
informacji o takim wyroku. Nadmienić tutaj należy, 
że decyzja o ustaleniu prawa do świadczeń z fun
duszu alimentacyjnego powinna zawierać poucze
nie wskazujące obowiązek poinformowania organu 
właściwego wierzyciela o wszelkich zmianach, które 
mogą mieć wpływ na realizację świadczeń alimenta
cyjnych. Jeżeli wnioskodawcą była pełnoletnia osoba 

uprawniona do świadczeń z funduszu alimentacyj
nego, wówczas obowiązek poinformowania organu 
właściwego wierzyciela spoczywa na niej.

Kwestia ustalenia obowiązku zwrotu nienależnie 
pobranych świadczeń, tj. wypłaconych mimo zaistnie
nia okoliczności powodujących ustanie albo wstrzyma
nie wypłaty świadczenia w całości lub w części, doty
czy jedynie okresu po uzyskaniu informacji o uchyleniu 
obowiązku alimentacyjnego. W pozostałym zakresie 
kwoty wypłacone na podstawie wyroku powinny zo
stać umorzone zgodnie z art. 30 ust. 2 ustawy o pomo
cy osobom uprawnionym do alimentów.

n

PODSTAWA PRAWNA
●● art..2,.art..30.ustawy.z.7.września.2007. r..o.pomocy.osobom.uprawnionym.
do.alimentów.(j.t..Dz.U..z.2016.r..poz..169)

PRZECZYTAJ TEŻ: 

Jak rozliczyć wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień wysłanych 
do dłużników alimentacyjnych?

www.inforrb.pl

ANNA RYL –.doktor.nauk.prawnych,.specjalista.w.zakresie.prawa.pracy.i.finansów.publicznych,.praktyk.kontroli,.biegły.sądowy

Obowiązek zwrotu świadczenia nienależnie 
pobranego

dc38ae2f-d399-439b-a0d6-1eaaa81485e1

Korzystający.ze.świadczeń.z.pomocy.społecznej.mają.obowiązek.zwrócić.świadczenia,.które.
pobrali.nienależnie..Kwoty.świadczenia.nienależnie.pobranego.w.okresie,.na.który.zostało.ono.
przyznane,.mogą.być.potrącane.z.bieżących.wypłat.wówczas,.gdy. ten.okres.świadczeniowy.
jeszcze.nie.upłynął.

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecz
nej państwa, mającą na celu umożliwienie oso
bom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytu

acji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, 
wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możli
wości (art. 2 ust. 1 ustawy z 12 marca o pomocy spo
łecznej; dalej: ustawa o pomocy społecznej). Pomoc 
ta odbywa się m.in. przez udzielanie potrzebującym 
określonych świadczeń. W praktyce zdarza się jed
nak, że osoby pobierają świadczenia, które im się 
faktycznie nie należą.

Świadczeniem nienależnie pobranym jest 
świadczenie pieniężne uzyskane na podstawie 
przedstawionych nieprawdziwych informacji 
lub niepoinformowania przez świadczeniobiorcę 
o zmianie swojej sytuacji materialnej lub osobistej 
(art. 6 pkt 16 ustawy o pomocy społecznej).

Osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń 
z pomocy społecznej są zobligowane zwrócić świad
czenia nienależnie pobrane (art. 98 ustawy o pomocy 
społecznej). Obowiązek zwrotu nie jest uzależniony 
od dochodu rodziny i powinien być dokonany na ra
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chunek bankowy odpowiednio gminy, powiatu lub 
samorządu województwa (art. 104 ust. 8 ustawy o po
mocy społecznej). Wysokość należności podlegają-
cych zwrotowi oraz terminy ich zwrotu ustalane są 
w decyzji administracyjnej (art. 104 ust. 3 ustawy 
o pomocy społecznej).

Potrącenie nienależnie pobranych kwot 
z bieżących świadczeń
Jeśli osoba posiada uprawnienia do świadczeń pie
niężnych z pomocy społecznej, wówczas kwoty nie
należnie pobranych świadczeń pieniężnych podle
gają potrąceniu z bieżących wypłat (art. 104 ust. 2 
ustawy o pomocy społecznej).

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie 
w wyroku z 30 stycznia 2015 r. (sygn. akt III SA/Kr 
1382/14) orzekł, że w sytuacji wystąpienia okolicz-
ności powodujących uznanie świadczenia za niena-
leżnie pobrane, w okresie, na który świadczenie to 
zostało przyznane, organ może dokonać potrącenia 
z bieżąco wypłacanego świadczenia, gdy ten okres 
świadczeniowy jeszcze nie upłynął. Natomiast w sy-
tuacji, gdy okres, na który świadczenie przyznano, 
już upłynął, a następnie wydano decyzję o uznaniu 
tego świadczenia za nienależnie pobrane, organ ma 
obowiązek wydać decyzję o zwrocie należnie pobra-
nego świadczenia. W decyzji tej ma obowiązek okre-
ślić wysokość świadczenia podlegającą zwrotowi 
oraz termin jego zwrotu.

Odstąpienie od żądania zwrotu nienależnie 
pobranych świadczeń
W szczególnie uzasadnionych przypadkach, zwłasz
cza jeżeli żądanie zwrotu z tytułu nienależnie pobra

nych świadczeń w całości lub w części stanowiłoby 
dla osoby zobowiązanej nadmierne obciążenie lub też 
niweczyłoby skutki udzielanej pomocy, organ, który 
wydał decyzję w sprawie zwrotu należności, może na 
wniosek pracownika socjalnego lub osoby zaintere
sowanej odstąpić od żądania takiego zwrotu. Ponadto 
może umorzyć kwotę nienależnie pobranych świad
czeń w całości lub w części, a także odroczyć termin 
płatności albo rozłożyć ją na raty (art. 104 ust. 4 usta
wy o pomocy społecznej).

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie 
w wyroku z 19 listopada 2013 r. (sygn. akt II SA/ 
/Rz 842/13) orzekł, że w toku rozpoznawania sprawy 
dotyczącej zwrotu nienależnie pobranych świadczeń 
organ obowiązany jest do jednoczesnego zbadania, 
czy nie zachodzą przesłanki do odstąpienia od żąda-
nia zwrotu. Musi więc ustalić, czy w odniesieniu do 
strony prowadzonego postępowania można twierdzić 
o występowaniu przypadku szczególnego, przejawia-
jącego się zwłaszcza tym, że żądanie zwrotu świad-
czeń stanowiłoby dla niej nadmierne obciążenie lub 
też niweczyłoby skutki udzielanej pomocy. (…) Wyda-
nie decyzji o zwrocie nienależnie pobranych z pomocy 
społecznej świadczeń musi poprzedzać postępowanie 
wyjaśniające w odniesieniu do aktualnej sytuacji ży-
ciowej, rodzinnej i materialnej osoby zobowiązanej 
pod kątem możliwości zastosowania dobrodziejstw 
przewidzianych w art. 104 ust. 4 ustawy o pomocy 
społecznej. W świetle tego, za błędne należy uznać 
stanowisko, że odstąpienie od żądania zwrotu może 
nastąpić dopiero po uprzednim wydaniu decyzji 
w sprawie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń, 
nie zaś w toku tego postępowania.

Stanowisko to potwierdziły również inne sądy ad
ministracyjne. Najciekawsze orzecznictwo w tym za
kresie przedstawia tabela.

Tabela. Postępowanie w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu świadczeń nienależnie pobranych w orzecznictwie

Sentencja Orzeczenie/data

Rozpoznając.sprawę.zwrotu.nienależnie.pobranego.świadczenia,.która.wszczynana.jest.z.urzędu,.organ.administracji.
–.w.toku.tego.postępowania.–.obowiązany.jest.ocenić,.czy.zachodzą.przesłanki.do.odstąpienia.od.żądania.zwrotu..Wy-
maga.to.więc.dokonania.stosownych.ustaleń,.w.ramach.tego.samego.postępowania,.czy.zachodzi.przypadek.szczegól-
nie.uzasadniony,.w.szczególności.ze.względu.na.sytuację.osoby.zobowiązanej.do.zwrotu..(…).Postępowanie.dotyczące.
odstąpienia.od.żądania.zwrotu.świadczenia.nienależnie.pobranego.wymaga.złożenia.wniosku..Zatem.w.sytuacji,..gdy.
wniosek.taki.nie.zostanie.złożony.przez.pracownika.socjalnego,.organ.powinien.pouczyć.stronę.o.przysługującym.jej.
w.tym.zakresie.uprawnieniu..Obowiązek.ten.wynika.również.z.art..9.ustawy.z.14.czerwca.1960.r..–.Kodeks.postę-
powania.administracyjnego.(Dz.U..z.2013.r..poz..267.z.późn.zm.;.dalej:.k.p.a.),.który.nakłada.na.organy.administracji.
obowiązek.należytego. i.wyczerpującego. informowania.stron.o.okolicznościach. faktycznych. i.prawnych,. jakie.mogą.
mieć.wpływ.na.ustalenie.ich.praw.i.obowiązków,.będących.przedmiotem.postępowania,.oraz.z.art..10.§.1.k.p.a.,.zobo-
wiązującego.te.organy.do.zapewnienia.stronom.prawa.czynnego.udziału.w.każdym.stadium.postępowania.
Organ.administracji.prowadzący.postępowanie.w.przedmiocie.świadczenia.nienależnie.pobranego.ma.obowiązek.po-
uczyć.stronę.o.możliwości.złożenia.wniosku,.a.następnie.wniosek.taki.rozpoznać.

Wyrok.WSA.w.Lublinie
z.6.maja.2014.r.,
sygn..akt.II.SA/Lu.
696/13

RB-11-2016_dodatek-POMOC-SPOLECZNA_nr-6.indd   5 5/16/2016   3:00:01 PM



5.czerwca.2016.roku

RACHUNKOWOŚĆ.W.INSTYTUCJACH.POMOCY.SPOŁECZNEJ

6 ...www.inforrb.pl

Decyzja.o.zwrocie.nienależnie.pobranego.świadczenia.powinna.zostać.za.każdym.razem.poprzedzona.postępowa-
niem.wyjaśniającym,.w.trakcie.którego.pracownik.socjalny.powinien.dokonać.analizy.aktualnej.sytuacji.życiowej,.
materialnej.i.rodzinnej.osoby.zobowiązanej.do.zwrotu.świadczenia.oraz.rozważyć.możliwość.wystąpienia.ze.stosow-
nym.wnioskiem,.o.jakim.mowa.w.art..104.ust..4.ustawy.o.pomocy.społecznej.

Wyrok.WSA.w.Gdańsku.
z.25.lipca.2013.r.,
sygn..akt.III..
SA/Gd.431/13

Artykuł.98.ustawy.o.pomocy.społecznej.określa.obowiązek.zwrotu.świadczeń.nienależenie.pobranych,.skierowany.
do.osoby.korzystającej.ze.świadczeń.z.pomocy.społecznej.i.niezależny.od.dochodu.rodziny..Jednocześnie.jednak.
przepis.ten.wskazuje.na.odpowiednie.stosowanie.art..104.ust..4.ustawy,.w.którym.jest.mowa.o.przypadkach.szcze-
gólnie.uzasadnionych..Ich.istotnym.elementem.jest.ewentualność.powstania.nadmiernego.obciążenia.lub.zniwecze-
nia.skutków.udzielanej.pomocy,.co.uzasadnia.rozważenie.możliwości.odstąpienia.od.żądania.zwrotu.
Regulacje.te.oznaczają,.iż.wskazana.w.art..98.ustawy.o.pomocy.społecznej.sytuacja.dochodowa.rodziny,.niewpływa-
jąca.na.jego.gruncie.na.obowiązek.zwrotu,.ustępuje.pierwszeństwa.w.określeniu.kwalifikacji.sytuacji.faktycznej,.jeśli.
tę.ostatnią.można.określić.jako.nadmierne.obciążenie.czy.zniweczenie.skutków.udzielanej.pomocy..
Są.to.zatem.sytuacje.szczególne,.wyłączające.zastosowanie.reguły.ogólnej.z.art..98.ustawy,.przy.czym.fakt.wska-
zania.odpowiedniego.stosowania.art..104.ust..4.powoduje,.że.organ.ma.obowiązek.rozważenia.ich.wystąpienia.

Wyrok.NSA
z.18.marca.2011.r.,
sygn..akt.I.OSK.2065/10

Przedawnienie roszczeń
Należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń 
przedawniają się z upływem 3 lat, licząc od dnia, w któ
rym decyzja ustalająca te należności stała się ostatecz
na (art. 104 ust. 5 ustawy o pomocy społecznej). Bieg 
przedawnienia przerywa odroczenie terminu płat
ności 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 na-
leżności lub po dniu ustalonym jako ostatni dzień 
spłaty ostatniej raty należności (art. 104 ust. 6 ustawy 
o pomocy społecznej). Nie wydaje się decyzji o zwro
cie nienależnie pobranych świadczeń, jeżeli od terminu 

ich pobrania upłynęło więcej niż 10 lat (art. 104 ust. 7 
ustawy o pomocy społecznej).
                            n

PODSTAWA PRAWNA
●● ustawa.z.12.marca.2004.r..o.pomocy.społecznej.(j.t..Dz.U..z.2015.r..poz..163;.
ost.zm..Dz.U..z.2016.r..poz..195)

W.kolejnym.dodatku.„Rachunkowość.w.instytucjach.
pomocy.społecznej”.odpowiemy.m.in..na.pytanie:.

Z jaką datą należy przyznać osobie uprawnionej zasiłek stały?

Zachęcamy.do.prenumeraty.„Rachunkowości.Budżetowej”.
Informacje.i.zamówienia.–.tel.:.22.212.07.30,.801.626.666

MAREK ROTKIEWICZ.–.prawnik,.specjalista.z.zakresu.prawa.pracy,.autor.licznych.publikacji.prasowych.oraz.książkowych.
z.tego.zakresu,.wykładowca,.trener

Czy koszty biletów wstępu do instytucji kultury 
można rozliczyć w ramach  
delegacji służbowej opiekuna

62e66715-cfe2-41a0-95ec-5000ae3895c9

Ośrodek.pomocy.społecznej.w.ramach.swojej.działalności.jako.zadanie.prowadzi.dom.dziennego.
pobytu.dla.osób.starszych..Osoby.uprawnione.do.korzystania.z.pobytu.posiadają.decyzje.admini-
stracyjne.wydane.przez.dyrektora.ośrodka.pomocy.społecznej..W.ramach.zajęć.organizowane.są.
m.in..wyjazdy.do.muzeów.i.innych.instytucji.kultury..Wraz.z.osobami.starszymi.wyjeżdża.opiekun,.
czyli.pracownik.ośrodka.pomocy.społecznej..Czy.w.ramach.delegacji.służbowej.można.rozliczyć.
bilety.wstępu.do.instytucji.kultury.jako.inne.wydatki.związane.z.podróżą.służbową?

 
PRZECZYTAJ TEŻ: 
Jak prawidłowo określić wysokość wynagrodzenia opiekuna dziennego?
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Jeżeli obecność opiekuna podczas całego czasu trwa
nia wyjazdu jest konieczna – ze względu na stan 
zdrowia osób, z którymi wyjeżdża, ich możliwości 
percepcyjne oraz w sposób oczywisty zwiększa bez
pieczeństwo tych osób – to jego wstęp razem z nimi 
na wystawę czy przedstawienie jest niezbędny do pra
widłowego wykonania zadania służbowego. W związ
ku z tym rozliczenie kosztów nabycia dla opiekuna 
biletów wstępu może zostać rozliczony w ramach in
nych wydatków „delegacyjnych”.

Świadczenia związane z wyjazdem w delegację
Z tytułu podróży krajowej (a także zagranicznej), od
bywanej w terminie i miejscu określonym przez praco
dawcę, pracownikowi przysługują:
1) diety;
2) zwrot kosztów:

●● przejazdów,
●● dojazdów środkami komunikacji miejscowej,
●● noclegów,
●● innych niezbędnych udokumentowanych wy

datków, określonych lub uznanych przez praco
dawcę odpowiednio do uzasadnionych potrzeb

– § 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Spo
łecznej z 29 stycznia 2013 r. w sprawie należno
ści przysługujących pracownikowi zatrudnionemu 
w państwowej lub samorządowej jednostce sfery bud
żetowej z tytułu podróży służbowej (dalej: rozporzą
dzenie w sprawie podróży służbowych).

Katalog świadczeń delegacyjnych zawarty w tym 
przepisie przewiduje przede wszystkim należności 
związane z przewidywalnymi, powtarzalnymi i zwy
kłymi sytuacjami. Nie jest to jednak katalog za-
mknięty – ze względu na dużą różnorodność zadań 
realizowanych przez pracowników podczas podróży 
służbowych wymienia na końcu również inne koszty, 
które nie są możliwe do ujęcia w sposób wyczerpujący 
w rozporządzeniu.

Inne wydatki w podróży służbowej
O dokonywaniu „innych wydatków”, o których mowa 
w § 2 pkt 2 lit. d rozporządzenia w sprawie podróży 
służbowych, co do zasady, nie decyduje swobodnie 
pracownik. Wydatki te określa (przed wyjazdem) lub 
uznaje je za niezbędne (w razie ich dokonania) praco
dawca. To on nie tylko pokrywa koszty wyjazdów, a za
tem musi mieć bezpośrednio wpływ na poziom wydat
ków i ich zakres, ale także odpowiada za prawidłowe 
kwalifikowanie wydatków jako świadczeń ustalonych 
zgodnie z przepisami rozporządzenia w sprawie podró
ży służbowych.

Rozporządzenie to w § 4 wskazuje, że pracowni-
kowi, który w czasie podróży krajowej lub podró-
ży zagranicznej poniósł inne niezbędne wydatki, 
związane z tą podróżą, określone lub uznane przez 
pracodawcę, zwraca się je w udokumentowanej wy-
sokości. Wydatki te obejmują opłaty za bagaż, przejazd 
drogami płatnymi i autostradami, postój w strefie płat
nego parkowania, miejsca parkingowe oraz inne nie
zbędne koszty, związane bezpośrednio z odbywaniem 
podróży krajowej lub podróży zagranicznej.

ZAPAMIĘTAJ!
Aby dany wydatek mógł zostać zakwalifikowany jako wyda-
tek z tytułu podróży służbowej – wolny od podatku dochodo-
wego i składek na ubezpieczenia oraz ponoszony w zgodzie 
z dyscypliną finansów publicznych – musi być niezbędny 
i bezpośrednio związany z odbywaniem delegacji.

Określając niezbędność dodatkowych wydatków, 
pracodawca musi stosować kryteria oceny. Jeśli bez 
poniesienia danego wydatku zadanie służbowe może 
być wykonane i nie pociąga to za sobą nieracjonal
nych kosztów, związanych np. z wydłużeniem czasu 
trwania delegacji, to wydatek ten nie jest wydatkiem 
niezbędnym.

Za inne wydatki można jednak uznać również 
te świadczenia, bez których zostałby osiągnięty efekt 
zakładany przed delegacją, ale ich nieponiesienie było
by nieracjonalne (np. powodowałoby wydłużenie cza
su podróży, prowadziłoby do powstania dodatkowych 
kosztów ewentualnie także pośrednio mogło wpływać 
na obniżenie bezpieczeństwa pracownika). Koszty ta
kie mogą zostać więc rozliczone.

W przedstawionej w pytaniu sytuacji uznać nale
ży, że bilety wstępu spełniają warunki wydatków nie
zbędnych i uzasadnionych. Celem wyjazdu pracownika 
jest sprawowanie opieki nad osobami uczestniczącymi 
w wycieczce, przy czym można zakładać, że opieka ta 
jest konieczna nie tylko podczas przejazdu, ale rów
nież w trakcie samego zwiedzania czy uczestnictwa 
w przedstawieniu, koncercie itp. Prawidłowa realizacja 
polecenia służbowego powiązana jest więc z koniecz
nością wstępu pracownika do tych obiektów, a co za 
tym idzie, koszt zakupionego biletu dla opiekuna pod
lega rozliczeniu w ramach grupy „innych wydatków” 
ponoszonych w związku z podróżą służbową.               n

PODSTAWA PRAWNA
●● §. 2,. §. 4. rozporządzenia. Ministra. Pracy. i. Polityki. Społecznej. z. 29. stycznia.
2013. r.. w. sprawie. należności. przysługujących. pracownikowi. zatrudnionemu.
w.państwowej. lub.samorządowej. jednostce.sfery.budżetowej.z.tytułu.podróży.
służbowej.(Dz.U..z.2013.r..poz..167)
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MAGDALENA SZOCHNER-SIEMIŃSKA.–.prawnik,.doktorant.na.Wydziale.Prawa.i.Administracji,.ekspert.w.zakresie.prawa.
administracyjnego.i.prawa.pracy

Jak ustalić moment ustania prawa do świadczeń 
alimentacyjnych w przypadku zgonu dłużnika

 f64481a3-365a-4353-a92c-a2be96d83309

Proszę.o.poradę.w.sprawie.ustalenia.nienależnych.świadczeń.z.funduszu.alimentacyjnego.po-
branych.po.zgonie.dłużnika.

STAN FAKTYCZNY: Ośrodek pomocy społecz
nej wypłaca wierzycielce świadczenia 
alimentacyjne na troje dzieci uprawnio
nych do alimentów. W dniu 18 kwietnia 
2016 r. wierzycielka poinformowała organ 
realizujący wypłatę świadczeń, że dłużnik 
zmarł 2 marca 2016 r. Jednocześnie zło
żyła oświadczenie pod odpowiedzialnoś
cią karną, z którego wynika, że uzyskała 
informację o śmierci dłużnika dopiero 
19 marca 2011 r. Wypłata świadczeń z fun
duszu alimentacyjnego zaplanowana była 
na 14 dzień każdego miesiąca. Wierzycielka podjęła 
zatem dwukrotnie świadczenia z funduszu alimenta
cyjnego po śmierci dłużnika:

●● 14 marca 2016 r. – 500,00 zł na każde z dzieci, 
łącznie 1500 zł,

●● 14 kwietnia 2016 r. – 500,00 zł na każde z dzieci, 
łącznie 1500 zł.
Od którego momentu należy odmówić prawa 

do świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 
osób uprawnionych? Za jaki okres należy ustalić 
wysokość nienależnie pobranych świadczeń?

ODPOWIEDŹ: Prawa do świadczenia z funduszu alimen
tacyjnego dla osób uprawnionych należy odmówić 
od miesiąca następującego po miesiącu, w którym na
stąpił zgon dłużnika. Świadczenie z funduszu alimen
tacyjnego wypłacane jest bowiem w okresach mie
sięcznych (art. 20 ust. 1 ustawy z 7 września 2007 r. 
o pomocy osobom uprawnionym do alimentów). Wy
nika z tego, że jeżeli dłużnik zmarł 2 marca 2016 r., 
to świadczenia przysługują za ten miesiąc.

Odmowa świadczenia powinna nastąpić od kwiet
nia 2016 r. Jednocześnie wierzycielka, pobierając 
świadczenia z funduszu alimentacyjnego za kwie
cień, miała świadomość, że dłużnik nie żyje, jest za
tem zobowiązana do ich zwrotu.

Wierzyciel jest zobowiązany do poinformo-
wania organu realizującego wypłatę świadczeń 
o wszelkich zmianach, które mogą mieć wpływ 
na realizację świadczeń. Praktyka samorządowych 
kolegiów odwoławczych pokazuje, że wierzyciel 
nie może poinformować o czymś, czego tak na
prawdę nie jest świadomy. A zatem skutki związane 
ze śmiercią dłużnika w postaci utraty prawa do świad
czeń z funduszu alimentacyjnego i zwrotu nienależ
nie pobranych świadczeń należy ustalić, opierając 
się na konkretnym przypadku. Stąd niezbędne jest 
ustalenie momentu, w którym wierzycielka do-
wiedziała się o śmierci dłużnika alimentacyjnego. 
Najczęściej jest to możliwe właśnie dzięki złożeniu 
przez nią oświadczenia pod odpowiedzialnością kar
ną. Oświadczenie stanowi główny dowód w prowa
dzonym postępowaniu administracyjnym.

W przypadku wskazanym w pytaniu odmowa wy
płaty świadczenia z funduszu alimentacyjnego nastę
puje od miesiąca następującego po śmierci dłużnika. 
Natomiast zwrot nienależnie pobranych świadczeń do
tyczy kwietnia 2016 r.

n

PODSTAWA PRAWNA
●● art..20.ustawy.z.7.września.2007.r..o.pomocy.państwa.osobom.uprawnionym.
do.alimentów.(j.t..Dz.U..z.2016.r..poz..169)

Przykład
Dłużnik.alimentacyjny.zmarł.2.marca.2016.r..Wierzycielka.dowie-
działa.się.o.jego.śmierci.dopiero.10.maja.2016.r..Podjęła.dwukrot-
nie.świadczenia.z.funduszu.alimentacyjnego.po.śmierci.dłużnika:.
14.marca.i.14.kwietnia.2016.r.
Odmowa.prawa.do.świadczenia.nastąpiła.od.kwietnia.2016.r.,.jed-
nak.świadczenia.za.ten.miesiąc.nie.zostały.uznane.za.nienależnie.
pobrane.z.uwagi.na.fakt,.że.wierzycielka.nie.miała.świadomości.
co.do.śmierci.dłużnika.w.chwili.ich.otrzymania.
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