
PYTANIE

Otrzymałem decyzję z MOPS o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego. Czy
istnieje możliwość spłaty świadczenia w ratach?

ODPOWIEDŹ

Osobie, która otrzymała decyzję nakładającą obowiązek zwrotu nienależnie pobranego
świadczenia,  przysługuje  uprawnienia  o  wystąpienie  do  organu,  który  wydał  decyzję,  z
wnioskiem o umorzenie, rozłożenie na raty bądź odroczenie terminu spłaty tego świadczenia
– art. 30 ust. 9 ustawy o świadczeniach rodzinnych.  

Zgodnie z ww. wskazanym przepisem, organ właściwy (MOPS), który wydał decyzję
w sprawie nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, może umorzyć kwotę nienależnie
pobranych świadczeń rodzinnych łącznie z odsetkami w całości lub w części, odroczyć termin
płatności  albo  rozłożyć  na  raty,  jeżeli  zachodzą  szczególnie  uzasadnione  okoliczności
dotyczące sytuacji rodziny.

Podkreślić należy,  że wnioskować o umorzenie,  rozłożenia na raty,  czy odroczenia
terminu  płatności  można  wyłącznie  jeżeli  zachodzą  szczególnie  uzasadnione  okoliczności
dotyczące sytuacji rodziny i tylko na konkretny wniosek.

W ustawie brak jest definicji szczególnie uzasadnionych okoliczności i tym samym
organ, który wydal decyzję w sprawie nienależnie pobranych świadczeń będzie decydował,
czy w danym przypadku wnioskodawcy sytuacja taka ma miejsce. 

W  tym  miejscu  z  pomocą  przychodzi  orzecznictwo  sądów  administracyjnych,  z
którego  jednoznacznie  wynika,  że  używany  w  ustawie  zwrot  "szczególnie  uzasadnione
okoliczności  dotyczące  sytuacji  rodziny"  należy  tłumaczyć  biorąc  pod  uwagę  fakt,  że
zasadniczo do świadczeń rodzinnych uprawnione są jedynie osoby o niewysokich dochodach,
które  spełniają  określone  kryterium  dochodowe,  tak  więc  wyłącznie  trudna  sytuacja
materialna rodziny wnioskodawcy nie uzasadnia umorzenia, rozłożenia, odroczenia terminu
płatności kwoty nienależnie pobranych świadczeń.  Jest  to możliwe dopiero wówczas,  gdy
sytuacja rodziny będzie szczególna na tle rodzin uprawnionych do świadczeń rodzinnych, a
nie względem wszystkich innych rodzin (m. in. Wyrok WSA w Gliwicach z dnia 1.07.2015 r.
sygn. akt IV SA/Gl 1078/14).

Podsumowując,  przysługuje Panu możliwość ubiegania  się  o  rozłożenie  nienależne
pobranego świadczenia,  co do którego orzeczono obowiązek zwrotu, na raty.  W tym celu
należy złożyć wniosek w formie pisemnej o rozłożenie tego świadczenia na raty do organu,
który wydał decyzję nakładającą na Pana obowiązek zwrotu świadczenia (w tym przypadku
MOPS). Wniosek należy umotywować w ten sposób, aby wynikało z niego,  że zachodzą
szczególnie uzasadnione okoliczności dotyczące sytuacji rodziny, tj. aby wykazać, że sytuacja
Pana rodziny jest szczególna na tle innych rodzin uprawnionych do pobierania świadczenia
rodzinnego. Wniosek jest wolny od opłat, a termin załatwienia sprawy powinien wynosić 30
dni. 



W przypadku decyzji odmawiającej rozłożenia świadczenia na raty, przysługuje prawo
złożenia  odwołania  do  właściwego  Samorządowego  Kolegium  Odwoławczego,  za
pośrednictwem organu, który wydał decyzję, z zachowaniem 14 dniowego terminu. 


