
 

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE ON-LINE 

Wybrane zagadnienia pomocy społecznej 

w 2022 roku: dochód, zmiana kryteriów 

dochodowych, rodzinny wywiad środowiskowy  

19.01.2022 r.  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM SZKOLENIA: 

I. Dochód w pomocy społecznej.  

1. Pojęcie „dochodu” dla celów pomocy społecznej. 
2. Obligatoryjne składniki pomniejszające dochód.  

3. Przychody niepodlegające wliczeniu do dochodu.  
4. Ustalanie dochodu z działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach ogólnych i ryczałtem.  
5. Dochód z ha przeliczeniowych.  
6. Wyjątki od zasady ustalania dochodu na podstawie przychodów z poprzedzającego miesiąca.   

 
II. Zmiana kryteriów dochodowych i kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej od 01.01.2022 r. 

1. Nowe kryteria dochodowe i nowe kwoty świadczeń w kontekście ustalenia prawa do świadczeń.  
2. Postępowanie w sprawie zmiany kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.  
3. Postępowanie w sprawie ustalenia lub zmiany odpłatności za świadczenia niepieniężne.  
4. Dochód z ha przeliczeniowego.   

 

III. Rodzinny wywiad środowiskowy w świetle przepisów oraz w praktyce udzielania świadczeń z 
pomocy społecznej.    
1. Miejsce i terminy przeprowadzania rodzinnego wywiadu środowiskowego.  
2. Osoby uprawnione do przeprowadzania rodzinnego wywiadu środowiskowego.  
3. Wywiad z osobą przebywającą w zakładzie leczniczym. 
4. Ustalenia mające wpływ na rodzaj i zakres przyznawanej im pomocy 

5. Analiza i diagnoza sytuacji danej osoby lub rodziny oraz formułowanie wniosków stanowiących podstawę 

planowania pomocy. 
6. Poinformowanie osoby lub rodziny o obowiązkach określonych w art. 109 ustawy z 12 marca 2004 r. 

o pomocy społecznej.   
7. Wywiad z osobą, której stan zdrowia uniemożliwia uzyskanie podczas wywiadu wymaganych informacji 

lub dokumentów. 
8. Postępowanie w razie konieczności przeprowadzenia wywiadu z osobą ubezwłasnowolnioną.  

9. Postępowanie w razie konieczności przeprowadzenia wywiadu z osobą niezdolną do samodzielnej 
egzystencji, nad którą jest sprawowana opieka. 

10. Przeprowadzanie wywiadu w związku ubieganiem się lub pobieraniem świadczeń opiekuńczych tj. 
specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego, zasiłku dla opiekuna.   

11. Rodzinny wywiad środowiskowy u osób, o których mowa w art. 103 ustawy o pomocy społecznej, tj. osób 
obowiązanych do alimentacji. 

12. Aktualizacja wywiadu (część IV kwestionariusza wywiadu): 

• z mieszkańcem DPS  
• z osobą przebywającą w ośrodku wsparcia w rozumieniu art. 51 ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej (np. w schronisku dla osób bezdomnych, ŚDS)  

13. Przetwarzanie przez pracownika socjalnego dokumentacji niezbędnej do ustalenia sytuacji osobistej, 
rodzinnej, dochodowej i majątkowej.  

14. Okazywanie legitymacji pracownika socjalnego podczas sporządzania aktualizacji rodzinnego wywiadu 
środowiskowego.  

15. Ważność dotychczasowych legitymacji pracownika socjalnego.  
16. Zmiany z częściach I - IX kwestionariusza wywiadu środowiskowego:  

• z uwzględnieniem okoliczności ich zastosowania  
• modyfikacja części I z podziałem na komponenty wypełniane obligatoryjne oraz fakultatywnie  
• ujednolicenie i dostosowane do nowych regulacji części II-IX kwestionariusza wywiadu 

środowiskowego 

17. Załączniki nr 2-4 do wywiadu środowiskowego.  
18. Wywiad środowiskowy w orzecznictwie administracyjnym. 
19. Najczęstsze nieprawidłowości w zakresie przeprowadzania wywiadów środowiskowych.  

 

   

 

 

Fundacja Polskiej Akademii Nauk  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Osoba do kontaktu 

Agnieszka Skwarzyńska 

Tel. 81 745 06 00 

Tel. kom. 514 062 750  

e-mail: 

a.skwarzynska@fundacja-

pan.lublin.pl 

 
 

 
 
 

Wykładowca  

Socjolog, praktyk pomocy społecznej i administracji publicznej, 

ekspert funduszy unijnych w dziedzinie integracji społecznej i 

zatrudnienia, wieloletni nauczyciel Kolegium Pracowników Służb 

Społecznych, wykładowca studiów podyplomowych w obszarze 

pomocy społecznej i pracy socjalnej. Autorka ogólnopolskich 

publikacji z zakresu pomocy społecznej i zabezpieczenia społecznego. 

Doświadczony trener i współautor programów szkoleń i specjalizacji 

dla kadr pomocy społecznej. Konsultantka merytoryczna wybranych 

ośrodków pomocy społecznej.     

 
 

 

 

 
✓ Miejsce szkolenia:  Fundacja Polskiej Akademii Nauk - Oddział w Lublinie,   

Pałac Czartoryskich, Plac Litewski 2, 20-080 Lublin 

 

✓ Termin i godzina:   15 maja 2013 r., godz. 10.00-15.00 

 
 

✓ Cena:      250 zł netto/os. 
Zwolnione z VAT w przypadku finansowania szkolenia 
ze środków publicznych.  

Cena obemuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie 
o ukończeniu szkolenia, lunch i serwis kawowy.  

UWAGA! RABAT 15% dla drugiej i kolejnej osoby 
zgłoszonej z tej samej instytucji. 

 
✓ Zgłoszenia:   Wypełniony formularz zgłoszeniowy prosimy przesłać  

      mailem lub faksem do 8 maja 2013 r.  

Uwaga: Ilość miejsc ograniczona. 

Brak pisemnej rezygnacji na 3 dni przed terminem 
szkolenia będzie równoznaczny z obciążeniem Państwa 
50% kwoty odpłatności za szkolenie.  

Płatność przelewem na podstawie faktury otrzymanej 
po szkoleniu.  

 

 

 

 

 

Miejsce szkolenia 

Szkolenie realizowane będzie w formie on-line. Przed szkoleniem otrzymają 

Państwo link do platformy, na której się ono odbędzie. Wystarczy wejść 
w link, dokonać prostej rejestracji i w dniu zajęć o wyznaczonej godzinie 

dołączyć do wirtualnego pokoju. Udział w szkoleniu pozwoli nie tylko zapoznać 
się z tematem prezentowanym przez trenera, ale także zadać mu pytanie 

i porozmawiać z innymi uczestnikami szkolenia. 

 

Termin  

19 stycznia 2022 r., godz. 10.00 – 14.00 

Cena 

280 zł netto / os. 

Zwolnione z VAT w przypadku finansowania szkolenia przynajmniej w 70% 
ze środków publicznych. 

Cena obejmuje: materiały szkoleniowe i zaświadczenie o ukończeniu szkolenia 

w wersji elektronicznej 

UWAGA! RABAT 10% dla drugiej i kolejnej osoby z tej samej instytucji. 

Płatność przelewem podstawie faktury w terminie 14 dni po szkoleniu. 

 

Zgłoszenia 

Wypełniony formularz zgłoszeniowy prosimy przesłać mailem na adres: 
a.skwarzynska@fundacja-pan.lublin.pl lub szkolenia@fundacjapan.pl  

lub poprzez formularz na stronie www.fundacjapan.pl do 14 stycznia 2022 r. 

Uwaga: Przyjęcie zgłoszenia potwierdza telefonicznie lub mailowo 
pracownik Fundacji! Ilość miejsc ograniczona. 

Niezgłoszenie rezygnacji najpóźniej na 2 dni przed terminem szkolenia będzie 
równoznaczny z obciążeniem Państwa 50% kwoty odpłatności za szkolenie. 

Fundacja Polskiej Akademii Nauk zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia                            
w przypadku nie zebrania odpowiedniej liczby uczestników. 
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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA SZKOLENIE ON-LINE 

Wybrane zagadnienia pomocy społecznej w 2022 roku  

19.01.2022 r.  

DANE UCZESTNIKA: 

Imię i Nazwisko:  

Stanowisko:   

E-MAIL:  

TELEFON KONTAKTOWY:  

□ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Polskiej Akademii Nauk w celu: 

realizacji mojego zgłoszenia i uczestnictwa w szkoleniu, a także w celu dokonania czynności rozliczeniowych*. 
Zostałem poinformowany, iż zgoda może zostać przeze mnie wycofana w dowolnym momencie, poprzez 
wysłanie wiadomości o wycofaniu zgody na adres szkolenia@fundacjapan.pl 
(*Brak zgody uniemożliwia realizację zgłoszenia i uczestnictwo w szkoleniu) 
 

                                          ……………………………………………… 
                                                              podpis uczestnika szkolenia 

□ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Polskiej Akademii Nauk w celu 

informowania mnie drogą elektroniczną o organizowanych szkoleniach. Zgoda dotyczy podanego adresu 
poczty e-mail. Zostałem poinformowany, iż zgoda może zostać przeze mnie wycofana w dowolnym momencie, 
poprzez wysłanie wiadomości o wycofaniu zgody na adres szkolenia@fundacjapan.pl 
 

                                          ……………………………………………… 
                                                              podpis uczestnika szkolenia 

DANE DO FAKTURY: 

NABYWCA:  

ADRES:  

NIP:  

ODBIORCA:  

ADRES:  

□ Oświadczam, że uczestnictwo w szkoleniu opłacone jest co najmniej w 70% ze środków publicznych 

 

Wypełniony formularz zgłoszeniowy prosimy przesłać mailem na adres: 
a.skwarzynska@fundacja-pan.lublin.pl lub szkolenia@fundacjapan.pl  

 

F u n d a c j a  P o ls k ie j  A k a d e m i i  N a u k   
ul. Spokojna 1, 20-400 Lublin 

Tel. + 48 81 745 06 00, email: fundacja@fundacja-pan.lublin.pl, www.fundacjapan.pl 
NIP: 712-27-97-397 REGON: 432657205 KRS: 0000160127 

 
 
 
 

……………………………………………… 
pieczęć instytucji 

……………………………………………… 
miejscowość i data 

……………………………………………… 
imię i nazwisko oraz podpis osoby zgłaszającej 

 

Fundacja Polskiej Akademii Nauk 
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