Zadania z pomocy społecznej są realizowane przez administrację publiczną

na różnych szczeblach. W gminach pomocą społeczną zajmują się
wyodrębnione jednostki organizacyjne, nazywane najczęściej gminnymi
(w gminach wiejskich) lub miejskimi ośrodkami pomocy społecznej. Jednostki te
realizują także inne zadania związane z przyznawaniem niektórych świadczeń,
nie mieszczących się ściśle w kategorii pomocy społecznej (np. przyznawanie
i wypłacanie zasiłków rodzinnych).
Szczegółowy zakres zadań, podobnie jak
rodzaj świadczeń, jakie możemy otrzymać
w ramach pomocy społecznej znajduje się
w ustawie z 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej.
Niektóre zadania gminy z zakresu pomocy
społecznej wg wspomnianej ustawy to:
• udzielanie schronienia, zapewnienie
posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom
tego pozbawionym;
• przyznawanie i wypłacanie zasiłków
okresowych;
• przyznawanie i wypłacanie zasiłków
celowych;

• przyznawanie i wypłacanie zasiłków
celowych na pokrycie wydatków
na świadczenia zdrowotne osobom
bezdomnym oraz innym osobom
niemającym dochodu i możliwości
uzyskania świadczeń na podstawie
przepisów o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych;
• przyznawanie zasiłków celowych
w formie biletu kredytowanego;
• opłacanie składek na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe za osobę, która
zrezygnuje z zatrudnienia w związku z
koniecznością sprawowania bezpośredniej,

osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko
chorym członkiem rodziny oraz wspólnie
niezamieszkującymi matką, ojcem lub
rodzeństwem;
• praca socjalna;
• organizowanie i świadczenie usług
opiekuńczych, w tym specjalistycznych;
• prowadzenie i zapewnienie miejsc
w mieszkaniach chronionych;
• dożywianie dzieci;
• sprawienie pogrzebu, w tym osobom
bezdomnym;
• kierowanie do domu pomocy społecznej
i ponoszenie odpłatności za pobyt
mieszkańca gminy w tym domu;
• pomoc osobom mającym trudności
w przystosowaniu się do życia po
zwolnieniu z zakładu karnego;

• przyznawanie i wypłacanie zasiłków
stałych;
• opłacanie składek na ubezpieczenie
zdrowotne określonych w przepisach
o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych;
Jak wyżej wspomniano, pomoc społeczna
jest udzielana nie tylko na szczeblu gminnym.
Przykładowo można wskazać, że udzielanie
specjalistycznego poradnictwa (prawnego,
psychologicznego, rodzinnego) w zakresie
określanym ustawą o pomocy społecznej
to zadanie należące do powiatu. Zadania
pomocy społecznej w powiatach wykonują
jednostki organizacyjne - powiatowe centra
pomocy rodzinie.

Co może być przyczyną udzielenia pomocy ?
Pomocy społecznej udziela się osobom
i rodzinom między innymi z powodu:
ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy
w rodzinie, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności
w sprawach opiekuńczo-wychowawczych
i prowadzenia gospodarstwa domowego,
zwłaszcza
w
rodzinach
niepełnych lub wielodzietnych, trudności
w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizmu

lub narkomanii, zdarzenia losowego
i sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub
ekologicznej.

Pomoc społeczna polega w szczególności na:
1) przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawą świadczeń;
2) pracy socjalnej.

Świadczenia z pomocy społecznej dzielą się na
pieniężne i niepieniężne.
Świadczenia pieniężne to:
• zasiłek stały;
• zasiłek okresowy;
• zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy;
• zasiłek i pożyczka na ekonomiczne
usamodzielnienie;
• pomoc na usamodzielnienie oraz na
kontynuowanie nauki;
• 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,
• wynagrodzenie należne opiekunowi z
tytułu sprawowania opieki przyznane przez
sąd.

Z kolei świadczenia niepieniężne to:
• praca socjalna;
• bilet kredytowany;
• składki na ubezpieczenie zdrowotne;
• składki na ubezpieczenia społeczne;
• pomoc rzeczowa, w tym na ekonomiczne
usamodzielnienie;
• sprawienie pogrzebu;
• poradnictwo specjalistyczne;
• interwencja kryzysowa;
• schronienie;
• posiłek;
• niezbędne ubranie;
• usługi opiekuńcze w miejscu
zamieszkania, w ośrodkach wsparcia oraz w
rodzinnych domach pomocy;
• specjalistyczne usługi opiekuńcze w
miejscu zamieszkania oraz w ośrodkach
wsparcia;
• mieszkanie chronione;
• pobyt i usługi w domu pomocy
społecznej;
• pomoc w uzyskaniu odpowiednich
warunków mieszkaniowych, w tym
w mieszkaniu chronionym, pomoc
w uzyskaniu zatrudnienia, pomoc na
zgospodarowanie - w formie rzeczowej dla
osób usamodzielnionych

Kto może otrzymać świadczenia w ramach pomocy
społecznej?
Większość świadczeń z pomocy społecznej jest uzależniona od spełniania tzw. „kryterium
dochodowego”. Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej co do zasady
przysługuje:
1)osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 634 zł („kryterium
dochodowe osoby samotnie gospodarującej”),
2)osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 514 zł („kryterium
dochodowe na osobę w rodzinie”),
3) rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w
rodzinie, zwanej dalej „kryterium dochodowym rodziny”
- przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednej przyczyny uzasadniającej udzielenie
pomocy społecznej.

Jak obliczyć dochód?
Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie
wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez
względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o:
1)miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych;
2)składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone
w odrębnych przepisach;

3)kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.
Obliczając dochód uwzględnia się także gospodarstwo role, choćby nie przynosiło ono
dochodów. Przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w
wysokości 288 zł (bez względu na rzeczywistą dochodowość).
Do dochodu nie wlicza się jednakże:
1)jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego;
2)zasiłku celowego;
3)pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na
podstawie przepisów o systemie oświaty;
4) wartości świadczenia w naturze;
5) świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie
użytecznych;
6) świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o których mowa w ustawie z dnia 20
marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych
z powodów politycznych (Dz.U. poz. 693).
7) dochodu z powierzchni uzytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego;
8) świadczenia wychowawczego oraz dodatku wychowawczego
Wyżej nakreślono zarys reguł ustalania dochodu. Szczegółowe prepisy dotyczące ustalania
dochodu znajdują się w ustawie
o pomocy społecznej.

W jakim trybie udzielana jest pomoc?

Świadczenia z pomocy społecznej są na ogół udzielane na podstawie wydawanych decyzji
administracyjnych. Oznacza to, że organ po wpłynięciu podania musi przeprowadzić
postępowanie administracyjne, którego efektem końcowym jest
decyzja, np.
w sprawie przyznania świadczenia.
Niektóre świadczenia z pomocy społecznej nie wymagają jednak uprzedniego wydania
decyzji. Są to: interwencja kryzysowa, praca socjalna, poradnictwo, uczestnictwo w
zajęciach klubu samopomocy, klubu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
schronienie w formie ogrzewalni i noclegowni, sprawienie pogrzebu, przyznanie biletu
kredytowanego.

Interwencja kryzysowa – co to takiego?
Interwencja kryzysowa stanowi zespół
interdyscyplinarnych działań podejmowanych
na rzecz osóbi rodzin będących w stanie
kryzysu. Celem interwencji kryzysowej
jest przywrócenie równowagi psychicznej
i umiejętności samodzielnego radzenia
sobie, a dzięki temu zapobieganie przejściu
reakcji kryzysowej w stan chronicznej

niewydolności psychospołecznej.
W ramach interwencji kryzysowej udziela się
natychmiastowej specjalistycznej pomocy
psychologicznej, a w zależności od potrzeb
–poradnictwa socjalnego lub prawnego,
w sytuacjach uzasadnionych –schronienia
do 3 miesięcy.

Zapamiętaj!
Interwencją kryzysową obejmuje się osoby i rodziny bez
względu na posiadany dochód.
Poradnictwo specjalistyczne
Poradnictwo specjalistyczne, w szczególności
prawne, psychologiczne i rodzinne, jest
świadczone osobom i rodzinom, które mają
trudności lub wykazują potrzebę wsparcia
w rozwiązywaniu swoich problemów
życiowych.
Poradnictwo prawne realizuje się przez
udzielanie informacji o obowiązujących
przepisach z zakresu prawa rodzinnego
i opiekuńczego, zabezpieczenia społecznego,
ochrony praw lokatorów.
Poradnictwo psychologiczne realizuje się
przez procesy diagnozowania, profilaktyki
i terapii.
Poradnictwo rodzinne obejmuje problemy
funkcjonowania rodziny, w tym problemy
opieki nad osobą niepełnosprawną,
a także terapię rodzinną.

Poradnictwospecjalistyczne,wszczególności
prawne, psychologiczne i rodzinne, jest
świadczone osobom i rodzinom, które mają
trudności lub wykazują potrzebę wsparcia
w rozwiązywaniu swoich problemów
życiowych.
Poradnictwo prawne realizuje się przez
udzielanie informacji o obowiązujących
przepisach z zakresu prawa rodzinnego
i
opiekuńczego,
zabezpieczenia
społecznego, ochrony praw lokatorów.
Poradnictwo psychologiczne realizuje się
przez procesy diagnozowania, profilaktyki
i terapii.
Poradnictwo rodzinne obejmuje problemy
funkcjonowania rodziny, w tym problemy
opieki nad osobą niepełnosprawną,
a także terapię rodzinną.

Zapamiętaj!
Z poradnictwa specjalistycznego można skorzystać bez względu
na posiadany dochód.

Zasiłek okresowy, zasiłek stały, zasiłek celowy- kiedy
przysługują?
Zasiłek stały jest świadczeniem pieniężnym
z pomocy społecznej, który przysługuje:
1)pełnoletniej osobie samotnie
gospodarującej, niezdolnej do pracy
z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej
do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od
kryterium dochodowego osoby samotnie
gospodarującej;
2) pełnoletniej osobie pozostającej w
rodzinie, niezdolnej do pracy
z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej
do pracy, jeżeli jej dochód, jak również
dochód na osobę w rodzinie są niższe od
kryterium dochodowego na osobę
w rodzinie.
Zasiłek okresowy przysługuje
w szczególności ze względu na długotrwałą
chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie,
możliwość utrzymania lub nabycia
uprawnień do świadczeń z innych systemów
zabezpieczenia społecznego:
1) osobie samotnie gospodarującej,
której dochód jest niższy od kryterium
dochodowego osoby samotnie
gospodarującej;
2) odzinie, której dochód jest niższy od
kryterium dochodowego rodziny.
W przypadku osób objętych kontraktem
socjalnym, możliwe jest wypłacanie zasiłku
okresowego niezależnie
od dochodu.

Okres, na jaki jest przyznawany zasiłek
okresowy, ustala ośrodek pomocy społecznej
na podstawie okoliczności sprawy.
Zasiłek
celowy
jest
świadczeniem
przyznawanym nie na stałe lub na określony
czas, ale w celu zaspokojenia niezbędnej
potrzeby bytowej.
Zasiłekcelowymożebyćprzyznanyprzykładowo
na pokrycie części lub całości kosztów
zakupu żywności, leków i leczenia, opału,
odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku
domowego, drobnych remontów i napraw
w mieszkaniu, atakżekosztówpogrzebu.Zasiłek
celowy jest świadczeniem uznaniowym, a więc
takim,któremożebyćprzyznane–oznaczato,że
organ przyznający zasiłki nie ma bezwzględnego
obowiązku
jego
przyznania,
nawet
w razie spełniania kryterium dochodowego.
Niezbędną przesłanką przyznania zasiłku
celowego jest bowiem również – co do
zasady –spełnianie kryterium dochodowego.
W niektórych sytuacjach istnieje jednak
możliwość przyznania zasiłku celowego
niezależnie od dochodu. Będzie tak
w przypadku zasiłku celowego przyznanego
w celu realizacji postanowień kontraktu
socjalnego lub gdy zasiłek jest przyznawany
osobie albo rodzinie, które poniosły straty
wwynikuzdarzenialosowego,klęskiżywiołowej
lub ekologicznej.

Warto wiedzieć o zasiłkach
W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie
o dochodach przekraczających kryterium dochodowe może być przyznany:
1)specjalny zasiłek celowy, który nie podlega zwrotowi;
2) zasiłek okresowy, zasiłek celowy lub pomoc rzeczowa, pod warunkiem zwrotu części lub
całości kwoty zasiłku lub wydatków na pomoc rzeczową.

Pytania w sprawach z pomocy
społecznej – prawnik odpowiada
więc w GOPS postąpiono prawidłowo,
uwzględniając posiadane pole przy ustalaniu
dochodów. Co więcej; organ pomocy
społecznej ustalając dochód nie może nie
uwzględnić gospodarstwa rolnego – do
uwzględniania gospodarstwa w ustalaniu
dochodów obliguje bowiem ustawa.
W GOPS dowiedziałam się, że jak złożę
wniosek o zasiłek to zanim otrzymam
jakąkolwiek pomoc, niezbędna będzie
wizyta pracownika GOPS u mnie w domu.
Czy jest to naprawdę konieczne, nie dałoby
się tego pominąć ?

Jestem właścicielką gospodarstwa rolnego,
niewiele ponad hektar pola, którego
w ogóle nie uprawiam ze względu na zły
stan zdrowia. Czy w GOPS słusznie zaliczają
mi do dochodów gospodarstwo rolne, skoro
i tak nie mogę go uprawiać i nie przynosi mi
ono żadnych korzyści?
Ustawa o pomocy społecznej nakazuje dla
potrzeb ustalania dochodów uwzględniać
gospodarstwo, rolne (przy założeniu, że liczy
ono co najmniej 1 hektar przeliczeniowy).
Ustawa posługuje się w tym przypadku
regułą, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje
się dochód miesięczny w wysokości 288
zł – kwota ta jest zaliczana do dochodów
niezależnie od tego, czy pole jest uprawiane
czy nie, ani nawet z jakiego powodu nie jest
ono uprawiane. Oczywiście, w przypadku
posiadania większego areału ziemi kwota
ta jest odpowiednio zwiększana. Tak

Ustawa o pomocy społecznej stanowi, że
decyzję oprzyznaniulubodmowieprzyznania
świadczenia, z wyjątkiem decyzji o odmowie
przyznania biletu kredytowanego oraz decyzji
w sprawach cudzoziemców, wydaje
się po przeprowadzeniu rodzinnego
wywiadu środowiskowego. U osób
ubiegających się o świadczenia z
pomocy społecznej przeprowadza się
rodzinny wywiad środowiskowy w celu
ustalenia ich sytuacji osobistej, rodzinnej,
dochodowej i majątkowej. Wywiad
przeprowadza
pracownik
socjalny
w miejscu zamieszkania osoby lub rodziny
albo w miejscu ich pobytu. Pracownik
socjalny
przeprowadzający
rodzinny
wywiad środowiskowy może domagać
się od osoby lub rodziny ubiegającej się o
pomoc złożenia oświadczenia o dochodach
i stanie majątkowym. Niewyrażenie zgody
na przeprowadzenie rodzinnego wywiadu
środowiskowego przez osoby lub rodziny

ubiegające się o świadczenia z pomocy
społecznej stanowi podstawę do odmowy
przyznania świadczenia. Również odmowa
złożenia oświadczenia o stanie majątkowym
lubdochodach jest podstawąwydaniadecyzji
o odmowie przyznania świadczenia.
Czy pracownicy pomocy społecznej
mogą zainteresować się, w jaki sposób
spożytkowane zostają pieniądze przyznane
w ramach zasiłku? Czy możliwe jest
odebranie zasiłku w razie niewłaściwego
– zdaniem GOPSu – spożytkowania
wypłaconych pieniędzy ?
Sposób
wydatkowania
wypłaconych
świadczeń nie jest całkowicie dowolny.
W przypadku stwierdzenia przez pracownika
socjalnego marnotrawienia przyznanych
świadczeń, ich celowego niszczenia
lub korzystania w sposób niezgodny
z przeznaczeniem bądź marnotrawienia
własnych zasobów finansowych może
nastąpić ograniczenie świadczeń, odmowa
ich przyznania albo przyznanie pomocy w
formie świadczenia niepieniężnego.
Również brak współdziałania osoby lub
rodziny z pracownikiem socjalnym lub
asystentem rodziny, o którym mowa w
przepisach o wspieraniu rodziny i systemie
pieczy zastępczej, w rozwiązywaniu trudnej
sytuacji życiowej, odmowa zawarcia
kontraktu socjalnego, niedotrzymywanie
jego postanowień, nieuzasadniona odmowa
podjęcia zatrudnienia, innej pracy
zarobkowej przez osobę bezrobotną lub
nieuzasadniona odmowa podjęcia lub
przerwanie szkolenia, stażu, przygotowania
zawodowego
w
miejscu
pracy,
wykonywania prac interwencyjnych, robót
publicznych, prac społecznie użytecznych,

a także odmowa lub przerwanie udziału
w działaniach w zakresie integracji
społecznej realizowanych w ramach
Programu Aktywizacja i Integracja, o
których mowa w przepisach o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, lub
nieuzasadniona odmowa podjęcia leczenia
odwykowego w zakładzie lecznictwa
odwykowego przez osobę uzależnioną mogą
stanowić podstawę do odmowy przyznania
świadczenia, uchylenia decyzji o przyznaniu
świadczenia lub wstrzymania świadczeń
pieniężnych z pomocy społecznej.
Dostałem decyzję o przyznaniu zasiłku,
jednak uważam, że kwota zasiłku jest za
mała. Czy mogę się gdzieś odwołać?
Zasiłki są świadczeniami z pomocy
społecznej, które są przyznawane
w drodze decyzji administracyjnych, zgodnie
z ustawą o pomocy społecznej i kodeksem
postępowania administracyjnego. Proszę
dokładnie przeczytać pouczenie zawarte na
końcu decyzji – jest tam informacja, gdzie
i w jakim terminie możemy wnieść
odwołanie. Od każdej decyzji wydawanej
w sprawach pomocy społecznej możemy
się odwołać do organu wyższego stopnia
w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.
Pamiętajmy, aby ściśle przestrzegać tego
terminu, bo jego przekroczenie może nam
zamknąć drogę do odwołania. Odwołanie
należy dostarczyć do organu, który wydał
decyzję, a nie wysyłać bezpośrednio
do organu odwoławczego, bo wysłanie
odwołania bezpośrednio do organu
odwoławczego wydłuży tylko załatwienie
naszej spawy. Odwołanie dla swej ważności
nie wymaga szczegółowego uzasadnienia,
ani posłużenia się jakimś formularzem;

niezbędne minimum to zwykłe pismo, z
którego wynika, że nie jesteśmy zadowoleni
z decyzji. Oczywiście, odwołanie lepiej jest
szczegółowo uzasadnić.
Otrzymałam z MOPS decyzję o odmowie
przyznania zasiłku celowego . Czy związku
z tym mogę zwrócić się o taką samą pomoc
do starosty?
Organy
powiatu
mają
oddzielne
kompetencje niż organy gminy. Wypłacanie
zasiłków celowych jest obowiązkiem gminy
– i tylko gminy. Nawet minister nie może
wydać decyzji przyznającej zasiłek celowy.
Jeśli z pismem o zasiłek celowy obywatel
zwróci się do organu niewłaściwego (np. do
starosty) - podanie zostanie przekierowane
do organu gminy.
Moja sąsiadka jest starszą, schorowaną
osobą, a nie stać jej na zaangażowanie
odpłatnej opieki. Czy może starać się o
opiekę ze strony gminy lub o miejsce w
domu pomocy społecznej?
Jednym ze świadczeń z pomocy społecznej
są usługi opiekuńcze. Usługi opiekuńcze
obejmująpomoc wzaspokajaniucodziennych
potrzeb życiowych, opiekę higieniczną,
zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz,
w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów
z otoczeniem. Usługi te przysługują sobie
samotnej, która z powodu wieku, choroby
lub innych przyczyn wymaga pomocy
innych osób, a jest jej pozbawiona. Mogą
być przyznane również osobie, która
wymaga pomocy innych osób, a rodzina,
a także
wspólnie
niezamieszkujący
małżonek, wstępni (np. rodzice), zstępni
(czyli głównie dzieci i wnuki) nie mogą

takiej pomocy zapewnić. O pomoc należy
się zwrócić do miejscowego ośrodka
pomocy społecznej (MOPS lub GOPS).
Ośrodek pomocy społecznej, przyznając
usługi opiekuńcze, ustala ich zakres, okres
i miejsce świadczenia. Należy liczyć się z
tym, że – w zależności o dochodów sąsiadki
- usługi te mogą być jednak świadczone
za niewielką odpłatnością (o szczegółach
odpłatności
powinni
poinformować
pracownicy ośrodka).Jeśli zaś chodzi o
miejsce w domu pomocy społecznej, to
przyznanie tego świadczenia jest uzależnione
od stanu, w jakim znajduje się dana osoba.
Prawo do umieszczenia w domu pomocy
społecznej przysługuje bowiem osobie
wymagającej całodobowej opieki z powodu
wieku, choroby lub niepełnosprawności,
niemogącej samodzielnie funkcjonować
w codziennym życiu, której nie można
zapewnić niezbędnej pomocy w formie
usług opiekuńczych.
Otrzymałem zasiłek okresowy. Okazuje
się jednak, że wkrótce być może podejmę
pracę. Czy muszę o podjęciu zatrudnienia
poinformować ośrodek pomocy społecznej?
Tak, osoby i rodziny korzystające ze świadczeń
z pomocy społecznej są obowiązane
niezwłocznie poinformować organ, który
przyznał świadczenie, o każdej zmianie
w ich sytuacji osobistej, dochodowej
i majątkowej, która wiąże się z podstawą
do przyznania świadczeń. Świadczenie
pieniężne uzyskane na podstawie
przedstawionych
nieprawdziwych
informacji
lub
niepoinformowania
o zmianie sytuacji materialnej lub osobistej
jest świadczeniem nienależnie pobranym i
należy się liczyć z obowiązkiem jego zwrotu.

