
 

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA 

TEMAT SZKOLENIA:  „Zmiany przepisów ustawy o pomocy społecznej”                                                       

TERMINY: 23.09.2020 r., 24.09.2020 r., 06.10.2020 r.,07.10.2020 r.,  

          08.10.2020 r.,09.10.2020 r.  

Projekt partnerski pn.: „Akademia Pomocy Społecznej” realizowany  

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

8.00 - 8.30 Rejestracja uczestników 30 min 

8.30 - 10.00 1. Zmiany w przepisach ustawy oraz nowe regulacje w zakresie pracy z 

podopiecznymi w czasie epidemii i stanu zagrożenia epidemicznego.  

2. Planowane zmiany w systemie pomocy społecznej (prace 

legislacyjne). 

3. Zasady przyznawania świadczeń, w tym:  

• ustalanie dochodu i wyłączenia z dochodu - zmiany, 

• dochód z gospodarstwa rolnego, 

• pojęcie dochodu rodziny,  

• dochód z działalności gospodarczej. 

4. Odrębności postępowania wyjaśniającego w pomocy społecznej.  

5. Ustalanie przesłanek do nabycia prawa do pomocy społecznej  

w toku postępowania dowodowego. 

2 godz. 

10.00-10.15 Przerwa kawowa 15 min 

10.15-11.45 6. Właściwość organu. Właściwość dla bezdomnych. Przekazywanie 

wg właściwości. 

7. Technika i metodyka przeprowadzania wywiadu środowiskowego na 

tle pracy z klientem. Korzystanie z asysty policji. Założenia 

wywiadu środowiskowego – zależność wniosku o pomoc do ustaleń 

w wywiadzie. Odmowa podopiecznego na przeprowadzenie 

wywiadu. 

8. Nowe zasady prowadzenia wywiadu środowiskowego w czasie 

epidemii COVID 19. Praca z osobami na kwarantannie. 

9. Ocena dowodów w postępowaniu – dokumenty, świadkowie, biegli. 

Oświadczenia i zaświadczenia w postępowaniu.  

10. Kontrakt socjalny - oraz wpływ na obowiązki stron kontraktu. 

Opłacanie składek. 

2 godz. 

11.45-12.00 Przerwa kawowa 15 min 

12.00-13.30 11. Projekt socjalny, zakres, obszar zainteresowania, podopieczni, treść 

ustaleń. Program wychodzenia z bezdomności. 

12. Zasady ustalania dochodu na tle prowadzenia wspólnego 

gospodarstwa domowego. Dochód utracony, odliczenia od dochodu. 

Dochód z gospodarstwa rolnego. 

13. Brak współdziałania podopiecznego, dysproporcja – możliwości 

2 godz. 



 

 

orzekania na niekorzyść. 

14. Szczególne sytuacje w postępowaniu dowodowym związane  

z poszczególnymi świadczeniami: 

• pomoc doraźna - ubranie, odzież, nocleg, 

• zasiłek stały i problemy związane z ustalaniem przesłanek do 

jego przyznania, 

• pomoc celowa,  

• zasiłek okresowy, 

• pomoc bezdomnym - noclegownie, ogrzewalnie, ośrodki 

wsparcia, 

• udzielanie świadczeń na pokrycie kosztów wydatków na 

leczenie, 

• usługi opiekuńcze. 

15. Kierowanie do domów pomocy społecznej po nowelizacji  

z 19 lipca 2019r.  

• przesłanki do umieszczenia w DPS, właściwość miejscowa,  

• ustalanie rodzaju domu, 

• skierowanie a umieszczenie w DPS, 

• odpłatność za DPS, 

• określanie kręgu osób zobowiązanych do pokrywania kosztów 

pobytu osoby w DPS, ograniczenia, zwolnienia, umarzanie,  

• pokrywanie kosztów przez gminę i dochodzenie zwrotu 

wydatków. 

13.30-14.00 Przerwa obiadowa 30 min 

14.00-15.30 16. Świadczenia nienależne – ustalanie i egzekucja. 

17. Postępowanie administracyjne w sprawach z zakresu pomocy 

społecznej - wpływ na postępowanie w pomocy społecznej. 

• wszczęcie postępowania, określenie strony,  

• terminy załatwiania spraw - instytucja ponaglenia. 

• doręczenia, 

• właściwość miejscowa w sprawach pomocy społecznej, 

• postępowanie wyjaśniające, 

• decyzja administracyjna, składniki, 

• postępowanie odwoławcze, 

• zmiana i uchylenie ostatecznej decyzji administracyjnej. 

18. Omówienie najczęściej występujących uchybień na tle orzecznictwa 

sądów administracyjnych i samorządowych Kolegiów odwoławczych. 

Wytyczne resortowe a orzecznictwo. 

19. Pytania i dyskusja. 

2 godz. 


