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serdecznie zaprasza dyrektorów i pracowników ośrodków pomocy 

społecznej do udziału w szkoleniu z zakresu 

 

 

 

POSTĘPOWANIE w SPRAWACH ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH – wybrane 

zagadnienia. 

 

 

 Szkolenie poprowadzi mgr prawa, praktyk, realizujący szkolenia  

z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, funduszu 

alimentacyjnego, pieczy zastępczej, egzekucji administracyjnej, kodeksu 

postępowania administracyjnego, współpracownik Regionalnego Ośrodka 

Polityki Społecznej, doradca ośrodków pomocy społecznej, wysoko oceniany 

przez uczestników szkoleń i doradztwa prawnego. 

 

Szkolenie odbędzie się w dniu 27 marca 2015r. w Katowicach  

ul. Staromiejska 6/2, w godzinach od 9-ej do 15-ej. 

 

Przewidywany zakres szkolenia: 

 

1.Postępowanie w sprawach przyznania prawa do zasiłku rodzinnego  

i dodatków do zasiłku: 

-  wniosek o przyznanie świadczenia, 

- braki formalne i braki dowodowe wniosku (tryb postępowania, 

pozostawienie wniosku bez rozpoznania, różnice w postępowaniu), 

2. Zasady ustalania dochodu uprawniającego osobę do świadczeń 

rodzinnych: 
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- dochód rodziny w roku poprzedzającym okres świadczeniowy, 

- dochód utracony i dochód uzyskany, 

- dochód w przypadku zmiany składu osobowego rodziny (ślub, zakład 

karny, urodzenie dziecka itp.), 

2. Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu 

wychowawczego (uchwała NSA z dnia 26.06.2014r. sygn. akt  I OPS 15/13), 

3. Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka, 

4. Decyzja przyznająca prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego 

zasiłku, 

5. Dodatek pielęgnacyjny (osoba uprawniona, adresat decyzji), 

6. Specjalny zasiłek pielęgnacyjny: 

- komu przysługuje, 

- sposób ustalania dochodu uprawniającego do specjalnego zasiłku 

opiekuńczego, 

- prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego dla rolnika, domownika, 

7. Świadczenie pielęgnacyjne: 

- skutki prawne orzeczenia wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 

21.10.2014r. sygn.. akt 38/13, 

- osoby uprawnione do świadczenia pielęgnacyjnego, 

- ustalanie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego. 

8. Zmiana lub uchylenie decyzji w okresie pobierania świadczenia rodzinnego 

- uzyskanie dochodu, 

- zmiana składu osobowego rodziny, 

9. Nienależnie pobrane świadczenia rodzinne: 

- postępowanie w sprawie ustalenia wysokości nienależnie pobranych 

świadczeń (wszczęcie, co powinna zawierać decyzja), 

- postępowanie w sprawie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń, 

- wniosek strony o umorzenie nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych 

złożony przed wydanie decyzji o zwrocie, jakie podjąć rozstrzygnięcie, 

10. Postępowanie w przedmiocie udzielenia ulgi w spłacie nienależnie 

pobranych świadczeń rodzinnych (umorzenie, rozłożenie na raty, odroczenie 

terminu płatności), 

11. Tryby wzruszenia decyzji ostatecznej w przypadku pomyłki organu 

administracji publicznej, 
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12. Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego. 

13. Aktualne orzecznictwo sądów administracyjnych, 

14. Pytania i odpowiedzi. 

 

 Szkolenie które proponujemy, to sprawdzony i najlepszy sposób na 

przybliżenie procedury postępowania w sprawach przyznawania prawa do 

świadczeń rodzinnych. Profesjonalna i jednocześnie przystępna forma 

prezentacji przepisów, połączona z dyskusją, udzielaniem odpowiedzi na 

pytania jest gwarancją jakości, skuteczności i korzyści z tego szkolenia. 

Gwarantujemy materiały szkoleniowe w postaci tekstów omawianych na 

szkoleniu aktów prawnych i orzeczeń. 

 

Koszt szkolenia wynosi 250zł od osoby. Bliższych informacji co do 

warunków szkolenia można uzyskać przesyłając email na adres: 

poczta@verus24.pl lub pod numerem telefonu: 570-008-668. Zgłoszenie na 

szkolenie można zrobić za pomocą Karta zgłoszenia, lub za pomocą 

Formularza Zgłoszeniowego zamieszczonego na naszej stronie. Z uwagi na 

duże zainteresowanie szkoleniem dysponujemy ograniczoną ilością miejsc. 

 

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie karty zgłoszenia 

na email lub fax w terminie do dnia 18 marca 2015r.  

 

Należność za udział w szkoleniu należy uregulować w terminie 7 dni od 

otrzymania faktury. 

 
 

 
 

mailto:poczta@verus24.pl

