
 

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE ON-LINE 

DODATKI MIESZKANIOWE W PRAKTYCE  

27.02.2023 r.  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM SZKOLENIA: 

1. Kto jest, a kto nie jest osobą uprawnioną do dodatku mieszkaniowego? 

2. Jakie obowiązuje kryterium dochodowe uprawniające do świadczenia dla gospodarstwa domowego 
jednoosobowego i  wieloosobowego? 

3. Czy gmina może podwyższyć kryterium dochodowe uprawniające do dodatku mieszkaniowego?  

4. Co oznacza  dochód w sprawie dodatku mieszkaniowego?  

5. Jak prawidłowo ustalić  dochód ze źródeł podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób 
fizycznych? 

6. Co stanowi dochód nieopodatkowany podlegający wliczeniu dochodu w sprawie dodatku mieszkaniowego? 

7. Jakie są przykładowe źródła dochodów, których nie należy wliczać do dochodu w sprawach dodatku 

mieszkaniowego? 

8. Jak obliczyć dochód z gospodarstwa rolnego? 

9. Jak obliczyć dochód z prowadzonej działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach ogólnych? 

10. Jak obliczyć dochód z działalności opodatkowanej ryczałtem? 

11. Jaka wielkość metrażu zajmowanego lokalu mieszkalnego uprawnia do dodatku mieszkaniowego?  

12. Ile wynoszą i na czym polegają maksymalne % określone dopuszczalne przekroczenia w zakresie normatywnej 
powierzchni lokalu mieszkalnego?  

13. Czy gmina może zwiększyć kryterium normatywnej powierzchni mieszkania uprawniające do dodatku 
mieszkaniowego?  

14. Na czym polega istota zwiększenia metrażu dla osoby niepełnosprawnej?  

15. W jaki sposób przyznać dodatek mieszkaniowy w przypadku zajmowania części lokalu mieszkalnego?  

16. Jak obliczyć dodatek mieszkaniowy w zależności od poniesionych wydatków związanych z utrzymaniem lokalu 
mieszkalnego?  

17. Czy występowanie nadpłaty lub niedopłaty w opłatach za lokal mieszkalny ma wpływ na prawo i wysokość 
dodatku mieszkaniowego?  

18. Jak obliczyć ryczałt za zakup opału w przypadku lokali mieszkalnych niewyposażonych w instalację 
doprowadzającą energię cieplną do celów ogrzewania, ciepłej wody lub gazu? 

19. Ile wynosi obowiązująca stawka za 1kWh energii elektrycznej przy obliczaniu ryczałtu na  zakup opału? 

20. Jak przebiega postępowanie od przyjęcia wniosku wraz z deklaracją o dochodach  i dokumentami 
potwierdzającymi wydatki związane z zajmowaniem lokalu mieszkalnego poprzez uzupełniające postępowanie 
dowodowe do wydania decyzji administracyjnej o przyznaniu lub odmowie dodatku mieszkaniowego?  

21. W jakim celu oraz w jaki sposób przeprowadza się wywiad środowiskowy w sprawie dodatku mieszkaniowego?  

22. Jakie skutki dla wnioskodawcy powodują ustalenia dokonane podczas przeprowadzonego wywiadu 
środowiskowego?  

23. Jakie są konsekwencje prawne odmowy przeprowadzenia wywiadu środowiskowego?    

24. Jaki jest sposób postepowania w przypadku stwierdzenia występowania zaległości w bieżącym opłacaniu 
należności za zajmowany lokal mieszkalny.    

25. Jakie obowiązki obejmują zarządcę budynku albo inną osobę uprawnioną do pobierania należności za lokal 
mieszkalny w stosunku do organu wypłacającego dodatek mieszkaniowy?  

26. Za co i jak wymierza się  kary pieniężne za niedopełnienie przez zarządcę budynku albo inną osobą uprawnioną 
do pobierania należności za lokal mieszkalny obowiązku poinformowania organu wypłacającego dodatek 
mieszkaniowy o występowania zaległości w opłatach za lokal mieszkalny?  

27. W jakich okolicznościach faktycznych stwierdza się nienależną wypłatę dodatku mieszkaniowego?  

28. Jak powinna przebiegać procedura ustalenia i zwrotu nienależnie wy dodatku mieszkaniowego?  

29. Jakie zasady obowiązują przy przyznawaniu dodatku mieszkaniowego za okres wsteczny w związku ze stanem 
zagrożenia epidemicznego lub epidemii COVID-19?  
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Osoba do kontaktu 

Agnieszka Skwarzyńska 

Tel. 81 745 06 00 

Tel. kom. 514 062 750  

e-mail: 

a.skwarzynska@fundacja-

pan.lublin.pl 

 
 

 
 
 

Wykładowca  

Ekspertka w dziedzinie zabezpieczenia społecznego, autorka 

odpowiedzi na liczne zapytania pracowników samorządowych 

z całego kraju w przedmiocie udzielania świadczeń o charakterze 

socjalnym. Praktyk z ponad 20 letnim doświadczeniem 

w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej. Specjalizuje się 

w stosowaniu prawa w praktyce, zwłaszcza rozwiązywaniu „trudnych 

przypadków”. Od ponad 10 lat prowadzi szkolenia i konsultacje 

merytoryczne dla kadr administracji samorządowej, w szczególności 

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 na adres mailowy link do platformy szkoleniowej. Platforma 
umożliwia komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami za 

pośrednictwem czatu. Platforma szkoleniowa jest dostępna przez przeglądarkę 
internetową na dowolnym komputerze i nie wymaga instalowania dodatkowego 

oprogramowania. 

 

Termin  

27 lutego 2023 r., godz. 10.00 – 14.00 

Cena 

300 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 23 lutego 2023 r. 

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

Niezgłoszenie rezygnacji najpóźniej na 2 dni przed terminem szkolenia będzie 
równoznaczny z obciążeniem Państwa kwotą 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 

DODATKI MIESZKANIOWE W PRAKTYCE  

27.02.2023 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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