
 

UDZIELANIE ZASIŁKÓW Z POMOCY SPOŁECZNEJ 
 

WAŻNE INFORMACJE: 
Zmieniające się przepisy i praktyka orzecznicza wymagają od pracowników pomocy społecznej ciągłego 

aktualizowania wiedzy oraz podnoszenia umiejętności niezbędnych do zgodnego z wymaganiami prawa udzielania 

zasiłków z zakresu pomocy społecznej. W związku z tym proponujemy Państwu udział w szkoleniu, podczas którego 

omówimy zagadnienia dotyczące rodzajów, zasad i trybu udzielania zasiłków, weryfikacji prawa do zasiłku 

oraz wydawania decyzji o odmowie jego przyznania, co przyczyni się do prawidłowej realizacji świadczeń pieniężnych 

z pomocy społecznej i pozwoli uniknąć nieprawidłowości podczas kontroli. 

 
 
CELE I KORZYŚCI: 

• Zdobycie i uporządkowanie wiedzy dotyczącej zasiłków z zakresu pomocy społecznej. 

• Ugruntowanie zasad postępowania w zakresie weryfikacji prawa do zasiłku stałego i okresowego w związku 

ze zmianą sytuacji mającej wpływ na prawo i wysokość świadczenia.  

• Wyjaśnienie możliwości działania w granicach uznania administracyjnego w sprawach o zasiłek stały, okresowy 

i celowy. 

• Podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności w zakresie prowadzenia i dokumentowania postępowania 

w sprawach udzielenia zasiłków. 

• Poznanie orzecznictwa administracyjnego w sprawach zasiłku stałego i zasiłku okresowego. 

• Poznanie praktycznych aspektów udzielania zasiłków w formie niepieniężnej, w kontekście orzecznictwa 

administracyjnego. 

• Wskazanie zasad postępowania w przypadku nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych. 

• Otrzymanie materiałów szkoleniowych, obejmujących wyjaśnienie przepisów prawa mających zastosowanie 

przy udzielaniu zasiłków z pomocy społecznej tezami z orzecznictwa administracyjnego. 

 

PROGRAM: 
I. Zasiłek stały. 

1. Zasady i tryb udzielania zasiłku stałego.  

2. Zasady rozpatrywania wniosku o zasiłek stały – okoliczności zawieszenia i podjęcia postępowania w sprawie 

o przyznanie zasiłku stałego. 

3. Obowiązek przyznania zasiłku okresowego na czas trwania postępowania o przyznanie zasiłku stałego.  

4. Praktyka udzielania świadczenia: 

• Dla osoby samotnie gospodarującej. 

• Dla osoby w rodzinie. 

• Zasiłek stały – pierwszorazowe przyznanie świadczenia. 

• Kontynuacja świadczenia. 

• Praktyka rozliczania świadczenia na liczbę dni w miesiącu. 

• Więcej niż jeden zasiłek stały w rodzinie – ustalanie kwoty świadczenia. 

• Zasiłek stały a podjęcie zatrudnienia. 

• Zasiłek stały a pobieranie emerytury lub renty. 

• Zasiłek stały a zarejestrowanie w PUP. 

• Zasiłek stały a kontrakt socjalny. 

• Orzekanie o ubezpieczeniu zdrowotnym w decyzjach dotyczących zasiłku stałego. 

• Postępowanie w sprawie o zasiłek stały w przypadku braku orzeczenia o stopniu niepełnosprawności - 

zawieszenie postępowania w związku z oczekiwaniem na uzyskanie orzeczenia. 

• Przyznanie zasiłku okresowego z urzędu na czas zawieszonego postępowania w sprawie o zasiłek stały 

do dnia dostarczenia orzeczenia o niepełnosprawności. 



• Podjęcie postępowania w sprawie zasiłku stałego po dostarczeniu przez stronę orzeczenia 

o niepełnosprawności. 

• Ustalenie wysokości zasiłku stałego za czas zawieszonego postępowania. 

• Zasiłek stały a utrata ważności orzeczenia o stopniu niepełnosprawności w stanie epidemii COVID-19. 

• Zasiłek stały dla obywatela Ukrainy. 

5. Praktyka odmowy zasiłku stałego z tytułu wieku z powodu niewykorzystania własnych zasobów, możliwości 

i uprawnień do przezwyciężenia trudnej sytuacji życiowej np. w przypadku niezłożenia wniosku o emeryturę, 

rentę, pozwu o alimenty.  

6. Zmiana sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej a prawo i wysokość świadczenia.  

II. Zasiłek okresowy. 
1. Zasady i tryb udzielania. 

2. Możliwość działania w granicach uznania administracyjnego przy udzielaniu zasiłku okresowego.  

3. Ustalenie kwoty świadczenia.  

4. Możliwość podwyższenia kwoty zasiłku okresowego.  
5. Okres objęcia prawem do świadczenia.  

6. Zmiana lub uchylenie decyzji przyznającej zasiłek okresowy.  

III. Pomniejszenie przyznanej emerytury lub renty o wypłacony zasiłek stały lub okresowy.  
IV. Zasiłek celowy.  

1. Zasady i tryb udzielania.  

2. Cel przyznawania zasiłku celowego. 

3. Ustalanie wysokości świadczenia.  

4. Możliwość działania w granicach uznania administracyjnego przy udzielaniu zasiłku celowego.  

5. Odmowa udzielenia zasiłku celowego z powodu dysponowania znacznym majątkiem lub zasobami 

pieniężnymi.  

6. Zasiłek celowy z rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”. 

V. Zasiłek celowy w sytuacji klęsk i zdarzeń losowych.  
1. Funkcja i charakter prawny zasiłku celowego w sytuacji klęsk i zdarzeń losowych.  

2. Zakres pomocy udzielanej w przypadku wystąpienia klęski żywiołowej lub zdarzenia losowego.  

3. Uznaniowość przyznawania zasiłku celowego.  

4. Pomoc udzielana w przypadku klęski.  

5. Zasiłek celowy a wysokość poniesionej szkody.  

6. Zasiłek celowy w sytuacji klęsk i zdarzeń losowych. 

VI. Specjalny zasiłek celowy.  
1. Rozumienie terminu „przypadek szczególnie uzasadniony”.  

2. Uznaniowość przyznawania świadczenia.  

3. Ustalenie kwoty specjalnego zasiłku celowego.  

4. Odmowa przyznania specjalnego zasiłku celowego.  

VII. Udzielanie świadczeń pieniężnych obywatelom Ukrainy.  
1. Przesłanki pozytywne.  

2. Przesłanki negatywne.  

3. Możliwe rozstrzygnięcia.  

VIII. Nienależnie pobrane świadczenia pieniężne.  
1. Rozumienie terminu nienależnie pobrane świadczenia pieniężne. 

2. Zasady postępowania. 

3. Zwrot nienależnie pobranego świadczenia a limity potrąceń z bieżąco pobieranych świadczeń. 

ADRESACI:  
Pracownicy socjalni, kierownicy jednostek organizacyjnych pomocy społecznej. 

PROWADZĄCA:  
Socjolog o wieloletnim doświadczeniu zawodowym w pomocy społecznej i administracji publicznej, w tym na 

stanowisku pracownika socjalnego i kierownika jednostki, ekspert w obszarze integracji społecznej, zatrudnienia. 

Ponadto autorka i koordynatorka projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych, wieloletni nauczyciel 

Kolegium Pracowników Służb Społecznych, wykładowca studiów podyplomowych w obszarze pomocy społecznej i 

pracy socjalnej. Autorka publikacji z zakresu pomocy społecznej i zabezpieczenia społecznego o zasięgu 

ogólnopolskim. Doświadczona trenerka i współautorka programów szkoleń i specjalizacji dla kadr pomocy 

społecznej. Konsultantka wybranych ośrodków pomocy społecznej. 



 

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE 
I KARTA ZGŁOSZENIA 

Udzielanie zasiłków z pomocy społecznej 

  
Szkolenie będziemy realizowali w formie webinarium on line. 

 
12 grudnia 2022 r. Szkolenie w godzinach 10:00-14:00 

  

Cena: 359 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku 

finansowania szkolenia ze środków publicznych. 

CENA zawiera: udział w profesjonalnym szkoleniu on-line,  

materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej,  

certyfikat ukończenia szkolenia,  

możliwość konsultacji z trenerem. 

DANE  
DO 
KONTAKTU: 

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze;  

ul. Żurawia 43, 00-680 Warszawa;  

tel. 698 343 042; 

szkolenia@frdl.org.pl 

 

DANE UCZESTNIKA ZGŁASZANEGO NA SZKOLENIE 
Nazwa i adres nabywcy  
(dane do faktury) 

 

Nazwa i adres odbiorcy   

NIP   Telefon  

1. Imię i nazwisko uczestnika, stanowisko,  
E-MAIL i TEL. DO KONTAKTU 

 

2. Imię i nazwisko uczestnika, stanowisko,  
E-MAIL i TEL. DO KONTAKTU 

 

Oświadczam, że szkolenie dla ww. pracowników jest kształceniem zawodowym finansowanym w całości lub co 
najmniej 70% ze środków publicznych (proszę zaznaczyć właściwe)  

TAK ☐    

NIE ☐ 

 

Proszę o przesłanie faktury i certyfikatu na adres mailowy: 
……………………………………………………………………………………………..……………. 

Dokonanie zgłoszenia na szkolenie jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem regulaminu szkoleń Fundacji Rozwoju 

Demokracji Lokalnej zamieszczonym na stronie Organizatora www.frdl.mazowsze.pl oraz zawartej w nim Polityce prywatności 

i ochrony danych osobowych. 

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 7 grudnia 2022 r. 
UWAGA! Liczba miejsc ograniczona. O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenie na szkolenie musi zostać potwierdzone 
przesłaniem do Ośrodka karty zgłoszenia. Brak pisemnej rezygnacji ze szkolenia najpóźniej na trzy dni robocze przed terminem jest równoznaczny 

z obciążeniem Państwa należnością za szkolenie niezależnie od przyczyny rezygnacji. Płatność należy uregulować przelewem na podstawie 
wystawionej i przesłanej FV. 

 

 
 
Podpis osoby upoważnionej ____________________________________ 


