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Temat szkolenia: Świadczenia wychowawcze 500 plus, świadczenia rodzinne, świadczenia
z funduszu alimentacyjnego i postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych
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Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci – Program „500+”
Ustalanie składu rodziny, opieka naprzemienna, urodzenie dziecka przez nieletnią matkę,
rodziny patchworkowe.
Kiedy dzieli się świadczenie wychowawcze, a kiedy nie ?
Przesłanki negatywne, które uniemożliwiają przyznanie świadczenia wychowawczego.
Na jaki okres należy przyznać świadczenie cudzoziemcowi spoza UE,
Forma przyznawania świadczenia wychowawczego,
Preferencyjne przyznawanie 500+ dla dzieci nowonarodzonych oraz przepisy zapewniające
ciągłość wypłaty w przypadku śmierci osoby pobierającej świadczenie wychowawcze,
Nowe procedury stosowane przy zmianie miejsca zamieszkania osoby pobierającej 500+
Obliczanie dochodów przy ustalaniu prawa do świadczeń uzależnionych od kryterium
dochodowego – zasiłku rodzinnego i dodatków, becikowego, szo i funduszu
alimentacyjnego.
Ustalanie dochodu w roku bazowym, w tym: dochody osób rozliczających się na podstawie
podatku zryczałtowanego, dochód ze sprzedaży nieruchomości.
Dochody utracone i uzyskane, zapisy ustaw, a interpretacja, weryfikacja dochodów utraconych
i uzyskanych po 3 miesiącach.
Katalog dochodów utraconych i uzyskanych – największe problemy i dylematy.
Dochód z gospodarstwa rolnego, dzierżawa, wielkość gospodarstwa, od którego ustala się
dochód.
Dochód z alimentów.
Świadczenia rodzinne i opiekuńcze
Ustalanie składu rodziny, urodzenie dziecka przez nieletnią matkę, rodziny patchworkowe, dzieci
niepełnosprawne.
Konieczność zasądzania alimentów przez osoby samotnie wychowujące dzieci przy ubieganiu się
o zasiłki rodzinne i dodatki – art. 7 pkt 5 i art. 24a ust. 4-6 ustawy.
Świadczenie rodzicielskie – zasady przyznawania, świadczenie rodzicielskie a zasiłek dla
bezrobotnych, kiedy świadczenie rodzicielskie może pobierać ojciec dziecka. Praca rodzica
a prawo do świadczenia rodzicielskiego.
Zasady przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego i specjalnego zasiłku opiekuńczego. Czy ma
znaczenie kolejność alimentacji przy ubieganiu się o szo ? Dwa świadczenia opiekuńcze
w rodzinie – art. 27 ust. 5 ustawy.
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Ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.
Zasady i tryb przyznawania świadczeń z funduszu alimentacyjnego, w tym ustalanie składu
rodziny.
Podwyższenie kryterium dochodowego przy ubieganiu się o świadczenie z funduszu
alimentacyjnego.
Wszczynanie lub przyłączanie się organu właściwego do postępowania egzekucyjnego w sprawie
egzekucji wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
Bezskuteczna egzekucja a kolejność zaliczania wyegzekwowanych kwot alimentów – art. 28
ustawy. Nienależnie pobrane alimenty w trakcie pobierania świadczeń z funduszu
alimentacyjnego.
Postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych. Wydawanie decyzji w sprawie uznania dłużnika
alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych. Zwrot prawa jazdy.
Składanie wniosków o ściganie z art. 209 kk po zmianie ustawy. Czy należy składać
zawiadomienie o domniemaniu popełnienia przestępstwa z art. 209 kk ?
Panel dyskusyjny - zagadnienia związane z obowiązującymi przepisami dotyczącymi:
świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych, świadczeń dobry start, świadczeń
z funduszu alimentacyjnego i prowadzonego podstępowania wobec dłużników alimentacyjnych.
Szczegółowe omawianie konkretnych przypadków przedstawianych przez uczestników szkolenia.

Miejsce szkolenia

Koszalin, Hotel Gromada Arka, ul. Zwycięstwa 20-24

Termin i czas
szkolenia
Adresaci szkolenia

26 września 2019 r. godz. 10.00 – 15.00

Cel i korzyści
szkolenia

Uzyskanie odpowiedzi na pytania dotyczące zmian i bieżących problemów. Poznanie nowych
regulacji prawnych. Poszerzenie wiedzy na temat zmian w obowiązujących przepisach,
ugruntowanie wiedzy w zakresie prawidłowej wykładni przepisów, zapoznanie się z różnymi
metodami wykładni na tle konkretnych przepisów.

Prowadząca
szkolenie

Grażyna Mlonka - ukończyła Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych (specjalność polityka
społeczna) Uniwersytetu Warszawskiego. Wieloletni pracownik Ministerstwa Pracy i Polityki
Społecznej. Wcześniej zatrudniona w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Zakładzie
Ubezpieczeń Społecznych i Ośrodku Pomocy Społecznej. Od 2004 roku prowadzi szkolenia
dla Ośrodków Pomocy Społecznej i Urzędów Miast i Gmin w zakresie świadczeń rodzinnych,
świadczeń wychowawczych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i postępowania wobec
dłużników alimentacyjnych.

▪ Miejskie i Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej,
▪ Urzędy Miast
▪ Urzędy Gmin

Koszt szkolenia:
400 zł za osobę – wersja podstawowa
550 zł za osobę – wersja rozszerzona (indywidualne konsultacje przez 2 miesiące od daty
szkolenia)

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Temat szkolenia: Świadczenia wychowawcze 500 plus, świadczenia rodzinne, świadczenia
z funduszu alimentacyjnego i postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych.
Termin: 26 września 2019 roku
Miejsce szkolenia: Koszalin, Hotel Gromada Arka, ul. Zwycięstwa 20-24
Koszt szkolenia:

400 zł za osobę – wersja podstawowa
Imię i Nazwisko

550 zł za osobę – wersja rozszerzona
Stanowisko/telefon

Koszt uczestnictwa

Cena obejmuje wykład z wykorzystaniem najnowocześniejszych technik multimedialnych; profesjonalne
materiały szkoleniowe; indywidualne konsultacje z wykładowcą; kawę, herbatę; obiad; certyfikat
uczestnictwa.
W przypadku rezygnacji na 3 dni przed terminem szkolenia, należy przysłać informację zwrotną. W przeciwnym
razie uczestnik zostanie obciążony kosztami.. Instytut nie ponosi odpowiedzialności za nieobecność uczestnika na
szkoleniu i nie zwraca opłaty w takim przypadku.
Dane do faktury:
Nabywca:
Nazwa placówki

Kod
pocztowy

Miejscowość

Ulica

Kod
pocztowy

Miejscowość

Ulica

NIP
Odbiorca:
Nazwa placówki

Wyrażamy jednocześnie zgodę na wystawienie faktury VAT bez naszego podpisu na kwotę wynikającą
z kosztów odpłatności za uczestnictwo w kursie.
Imię i Nazwisko osoby zgłaszającej:……………………………………………………………………………………...
Numer kontaktowy:………………………………………………………………………………...………………………
Wszelkie dodatkowe informacje udzielane są pod numerem telefonu 798 110 369
Fax 22 354 65 69

e-mail: zgloszenia@2pf.pl

