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Serdecznie zapraszamy na szkolenie prowadzone przez Piotra Ciszewskiego 

Temat szkolenia: 
 
 

POMOC  MATERIALNA  DLA  UCZNIÓW 

NA ROK SZKOLNY 2020/2021 
 

- ZMIANY WPROWADZONE W ZWIĄZKU Z EPIDEMIĄ   
 

Termin i miejsce szkolenia:  
 

26 sierpnia 2020 r., godz. 10.00 – 15.00 

POZNAŃ Conference Center, ul. Ogrodowa 12   

Cel szkolenia: 
 

Przedstawienie dotychczasowych, a także zmienionych zasad przyznawania świadczeń pomocy 

materialnej dla uczniów oraz zmienionego postępowania administracyjnego w związku z epidemią COVID-

19 - stosowanych przy wydawaniu decyzji przyznających stypendia na rok szkolny 2020/2021, 

wprowadzonych przez ustawy o TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ.  
 

Adresaci szkolenia: 

1) Skarbnicy, sekretarze miast i gmin, 

2) Pracownicy urzędów gmin i miast oraz miejskich i gminnych ośrodków pomocy społecznej i centrów obsługi 

szkół - zajmujący się zagadnieniami świadczeń pomocy materialnej dla uczniów. 
 

Zakres szkolenia: 
 

I. OSOBY UPRAWNIONE DO ŚWIADCZEŃ I ZASADY ICH PRZYZNAWANIA – ZMIANA FORMY 

STYPENDIUM SZKOLNEGO W ZWIĄZKU Z EPIDEMIĄ. 
 

II. ZASADY OBLICZANIA ORAZ PRZELICZANIA DOCHODÓW RODZINY - W ZWIĄZKU Z UTRATĄ 

DOCHODÓW W OKRESIE EPIDEMII. 

  

III. ZMIANY W ZAKRESIE POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO I DORĘCZEŃ PRZESYŁEK – 

WPROWADZONE PRZEZ USTAWĘ O TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ.  

 

IV. ANALIZA WNIOSKÓW I WYDAWANIE DECYZJI PRZYZNAJĄCYCH STYPENDIA NA ROK SZKOLNY 

2020/2021.  
 

Szczegółowy program szkolenia: 
 

I. OSOBY UPRAWNIONE DO ŚWIADCZEŃ I ZASADY ICH PRZYZNAWANIA – ZMIANA FORMY 

STYPENDIUM SZKOLNEGO W ZWIĄZKU Z EPIDEMIĄ: 

1. Katalog uczniów, wychowanków i słuchaczy uprawnionych do stypendiów i zasiłków szkolnych - okresy 

przysługiwania świadczeń.  

2. Dopuszczalne formy stypendium szkolnego – charakterystyka każdej z tych form. 

3. Formy stypendium szkolnego stosowane w decyzjach przyznających na rok szkolny 2020/2021 - w 

związku ze stanem epidemii COVID-19. 

4. Możliwość i przesłanki do zmiany formy stypendium: z pokrycia kosztów edukacyjnych na 

świadczenie pieniężne – sposób uzasadniania decyzji z tego powodu. 

5. Zasady łączenia dwóch form w treści decyzji: pokrycia kosztów edukacyjnych (w razie dostarczenia 

organowi rachunków) ze świadczeniem pieniężnym. 

6. Sposoby dostarczania organowi rachunków przez beneficjentów w razie dokonania przez nich zakupów 

edukacyjnych dla uczniów. 

7. Zasady rozliczania zakupionych w czasie epidemii komputerów. 
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8. Obliczanie wysokości stypendium i okresy stypendialne – ilość i rodzaj decyzji, które można wydać w 

trakcie roku szkolnego. 

9. Zasady przyznawania zasiłku szkolnego jako pomocy doraźnej. 
 

II. ZASADY OBLICZANIA ORAZ PRZELICZANIA DOCHODÓW RODZINY - W ZWIĄZKU Z UTRATĄ  

DOCHODÓW W OKRESIE EPIDEMII: 

1. Utrata dochodu z powodu COVID-19, uwzględniana przy ustalaniu prawa do świadczeń rodzinnych za 

okresy (wstecz) od 1 listopada 2019 r. – jej wpływ na stypendium szkolne. 

2. Pozostałe zmniejszenia dochodów członków rodziny uczniów – zasady przeliczania dochodu przez organ 

przy wydawaniu decyzji przyznających stypendia. 

3. Zasady dokumentowania i dostarczania dowodów o zmienionych dochodach rodziny w czasie epidemii. 

4. Tytuły i źródła dochodów oraz ich obliczanie – wliczanych do kryterium dochodowego rodziny. 

5. Rodzaje dochodów wyłączanych z dochodów rodziny. 

6. Reguły przyjmowania dochodu okresowego i jednorazowego - otrzymanego w trakcie trwania stypendium. 
 

III. ZMIANY W ZAKRESIE POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO I DORĘCZEŃ PRZESYŁEK – 

WPROWADZONE PRZEZ USTAWĘ O TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ: 

1. Organy wydające decyzje zmieniające - w kontekście możliwości przeniesienia pracownika 

samorządowego do innej jednostki organizacyjnej. 

2. Zmiany w postępowaniu administracyjnym na okres stanu epidemii: 

a) możliwość przeprowadzenia przez organ czynności procesowych on-line, ze stroną postepowania w 

czasie rzeczywistym, 

b) przesłanki odstąpienia od tradycyjnego zapoznawania się przez stronę z materiałem dowodowym,  

c) zapoznawanie się przez stronę z materiałem dowodowym za pomocą środków elektronicznych, 

3. Zasadnicze zmiany w doręczeniach pism administracyjnych: 

a) zmiany KPA w zakresie doręczania wydruków pism wydanych przez organ w formie elektronicznej – 

obowiązkowe elementy takiego wydruku  

b) możliwość doręczania przesyłek poleconych bez potwierdzenia odbioru – zmiana Prawa pocztowego, 

c) wprowadzenie zasad elektronicznego doręczania przesyłek przez pocztowego operatora 

wyznaczonego, 

d) zaniechanie doręczania przesyłek osobom objętym kwarantanną lub izolacją domową, 

e) czasowe zawieszenie biegu terminu na domniemanie doręczenia przesyłki poleconej.  

4. Telefoniczne wywiady środowiskowe. 
 

IV. ANALIZA WNIOSKÓW I WYDAWANIE DECYZJI PRZYZNAJĄCYCH STYPENDIA NA ROK SZKOLNY 

2020/2021: 

1. Treść wniosku i podmioty uprawnione do jego złożenia.  

2. Organy przyznające pomoc i sposoby ich umocowania do działania – zasady przekazywania spraw do 

załatwienia kierownikom ośrodków pomocy społecznej. 

3. Tryb postępowania przy wydawaniu decyzji przyznających – zakres uprawnień organu do działania z 

urzędu. 

4. Postępowanie w przypadkach: zmiany dochodu, śmierci ucznia, przeprowadzki do rodziny zastępczej lub 

domu dziecka, itp. – w trakcie okresu stypendialnego. 

5. Elementy i treść decyzji przyznającej stypendium szkolne - przedstawienie wzorów decyzji. 

6. Przyczyny i procedura wstrzymania, cofnięcia i wygaśnięcia prawa do stypendium – zażądanie zwrotu; 

przyczyny odstąpienia od żądania. 

7. Realizacja decyzji – sposoby i terminy wypłat stypendium.  

8. Prawidłowe dokumentowanie kosztów poniesionych przez adresatów decyzji – postepowanie organu z 

rachunkami. 

9. Rozliczanie zakupów na raty. 
 

V. PRAWIDŁOWA TREŚĆ REGULAMINU UDZIELANIA POMOCY O CHARAKTERZE  SOCJALNYM - W 

ŚWIETLE ORZECZNICTWA ORGANÓW NADZORU (WOJEWODÓW). 
 

VI.  ODPOWIEDZI NA PYTANIA. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW UCZESTNIKÓW SZKOLENIA.   
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Szkolenie zostanie przeprowadzone z zastosowaniem prezentacji multimedialnej.  

Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały szkoleniowe – zawierające: 
 

1) prezentowane slajdy w zakresie szkolonego tematu – w formie wydruku, 

2) akty normatywne, wybrane orzecznictwo sądów administracyjnych i wojewodów oraz aktualne przykładowe 

wzory: regulaminu, pism i decyzji przyznających na rok 2020/2021 – w formie elektronicznej. 
 

Prowadzący:  Piotr Ciszewski 

Dotychczasowy członek Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z wieloletnim doświadczeniem w 

zakresie tworzenia i analizy uchwał i innych dokumentów oraz doradztwa w tematyce powyższego szkolenia, a 

także prowadzenia szkoleń dla pracowników samorządowych z zakresu, m.in. pomocy materialnej dla uczniów, 

dotacji pożytku publicznego, dotacji oświatowych oraz administrowania oświatą.  

Autor publikacji książkowych w wydawnictwie C.H. Beck z zakresu pomocy materialnej dla uczniów i dotacji 

oświatowych dla prywatnej oświaty. 

Obecnie właściciel Kancelarii doradczo-szkoleniowej WIEDZA SAMORZĄDU I OŚWIATY 

www.wiedzasamorzadu.pl 

 

Cena: 340 zł brutto    

(obejmuje: materiały szkoleniowe, konsultacje w trakcie szkolenia, zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu, 

serwis kawowy, obiad)  
 

Zapisy:  

elektronicznie poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie www.wiedzasamorzadu.pl 
 

UWAGA !!! 
Ze względów organizacyjnych zgłoszenia oraz ewentualne późniejsze bezkosztowe anulacje zgłoszeń - 

przyjmujemy najpóźniej do 3 dni roboczych przed szkoleniem 
 

AKCEPTUJĘ UDZIAŁ W SZKOLENIU PONIŻSZYCH OSÓB 
(do użytku wewnętrznego w Jednostce) 

 

Imię i nazwisko Stanowisko Komórka organizacyjna Opłata za 1 
osobę 

    

    

    

Razem:    

 
................................................. 

Kierownik Jednostki 
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