
 

HARMONOGRAM SZKOLENIA 
 

 

Opracował: dr Michał Soćko 

TEMAT SZKOLENIA: „Zmiany przepisów dotyczących domów pomocy społecznej (DPS), w tym 

odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej, kierowania do domów pomocy społecznej osób 

wymagających tego rodzaju wsparcia, ze szczególnym uwzględnieniem osób z zaburzeniami psychicznymi 

i osób niepełnosprawnych”                                                         

TERMINY: 20.10.2020 r.; 21.10.2020 r.; 22.10.2020 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.  

8.30 - 9.00 Rejestracja uczestników 30 min 

9.00 - 10.30 1. Najnowsze zmiany przepisów dotyczących domów pomocy społecznej 

(DPS), w tym odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej, 

kierowania do domów pomocy społecznej osób wymagających tego 

rodzaju wsparcia wprowadzone ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie 

ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o ochronie zdrowia 

psychicznego. 

2. Najnowsze orzecznictwo i poglądy przedstawiane w literaturze  

w zakresie zmian wprowadzonych ustawą z dnia 19 lipca 2019 r.  

o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o ochronie zdrowia 

psychicznego. 

3. Planowane zmiany przepisów dotyczące DPS. 

2 godz. 

10.30 - 10.45 Przerwa kawowa 15 min 

10.45 - 12.15 4. Zasady kierowania do DPS ze szczególnym uwzględnieniem osób 

z zaburzeniami psychicznymi i osób niepełnosprawnych. 

5. Najczęstsze nieprawidłowości występujące podczas procedury 

kierowania do DPS. 

6. Brak zgody na umieszczenie w DPS, postępowanie wobec osób 

ubezwłasnowolnionych, niepiśmiennych, nieświadomych, chorych – 

prawidłowa interpretacja i stosowanie przepisów ustawy o ochronie 

zdrowia psychicznego i ustawy o pomocy społecznej oraz orzecznictwa 

sądowego. 

7. Odpłatność za pobyt w DPS. 

2 godz. 

12.15 - 12.30 Przerwa kawowa 15 min 

12.30 - 14.00 8. Procedura kierowania do DPS 2 godz. 

14.00 –14.30 Przerwa obiadowa 30 min 

14.30 - 16.00 9. Świadczenia nienależne – ustalanie i egzekucja. 

10. Postępowanie administracyjne w sprawach z zakresu pomocy społecznej- 

wpływ na postępowanie w pomocy społecznej. 

11. Omówienie najczęściej występujących uchybień na tle orzecznictwa 

sądów administracyjnych i samorządowych Kolegiów odwoławczych. 

Wytyczne resortowe a orzecznictwo. 

19. Pytania i dyskusja. 

2 godz. 


