
 
 

 

Serdecznie zapraszamy na szkolenie ON-LINE prowadzone przez Piotra Ciszewskiego 
 

Temat szkolenia ON-LINE: 

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW  

- DECYZJE ZMIENIAJĄCE NA 2021 ROK 
 

– ZMIANY WPROWADZONE PRZEZ TARCZĘ 6.0 
 

Termin szkolenia:  
 

24 marca 2021 r., godz. 9.00 - 14.00 
 

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 zagadnieniem świadczeń pomocy materialnej dla uczniów. 
 

Zakres szkolenia: 
 

I. MOŻLIWOŚĆ ZMIANY FORMY STYPENDIUM SZKOLNEGO NA ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE – 

PRZYZNAWANEJ W DECYZJACH ZMIENIAJĄCYCH NA 2021 ROK W ZWIĄZKU Z EPIDEMIĄ. 
 

II. UTRATA DOCHODÓW W CZASIE EPIDEMII I ZMIANA MINIMALNEGO WYNAGRODZENIA - 

ZASADY PRZELICZANIA DOCHODU PRZY WYDAWANIU DECYZJI ZMIENIAJĄCYCH.  

  

III. WSTRZYMYWANIE TERMINÓW I ZAWIADAMIANIE STRON O UCHYBIENIU TERMINU - 

ISTOTNE ZMIANY POSTĘPOWANIA WPROWADZONE PRZEZ TARCZĘ 6.0 Z DNIEM 16.12.2020. 
 

IV. ZASADY I PROCEDURA - STOSOWANE PRZEZ ORGAN PRZY WYDAWANIU DECYZJI 

ZMIENIAJĄCYCH W 2021 ROKU. 
 

Szczegółowy program szkolenia: 
 

I. MOŻLIWOŚĆ ZMIANY FORMY STYPENDIUM SZKOLNEGO NA ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE – 

PRZYZNAWANEJ W DECYZJACH ZMIENIAJĄCYCH NA 2021 ROK W ZWIĄZKU Z EPIDEMIĄ: 

1. Formy stypendium szkolnego stosowane w decyzjach zmieniających - w związku ze stanem epidemii 

COVID-19. 

2. Przesłanki do zmiany formy stypendium: pokrycia kosztów edukacyjnych na świadczenie 

pieniężne – sposób uzasadniania decyzji z tego powodu. 

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

organowi rachunków) ze świadczeniem pieniężnym. 

4. Sposoby dostarczania organowi rachunków przez beneficjentów w razie dokonania przez nich 

zakupów edukacyjnych dla uczniów. 

5. Zasady dokonywania rozliczeń z dokonanych zakupów edukacyjnych czasie epidemii, w tym 

komputerów. 
 

II. UTRATA DOCHODÓW W CZASIE EPIDEMII I ZMIANA MINIMALNEGO WYNAGRODZENIA - 

ZASADY PRZELICZANIA DOCHODU PRZY WYDAWANIU DECYZJI ZMIENIAJĄCYCH: 

1. Utrata dochodu z powodu epidemii COVID-19 - uwzględniana przy ustalaniu prawa do 

stypendium na okres styczeń–czerwiec 2021 roku.  

2. Zasady przyjmowania dochodu z działalności gospodarczej przy wydawaniu decyzji zmieniających – 

w razie jego zmiany w roku 2020. 



 
 

 

3. Zasady przypisywania dochodu do poszczególnych miesięcy – w razie jego zwiększenia, 

zmniejszenia oraz nieotrzymywania dochodu w każdym miesiącu. 

4. Zwiększenie wysokości minimalnego wynagrodzenia od 2021 – obowiązek organu przeliczenia 

dochodu z urzędu. 

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

epidemii. 
 

III. WSTRZYMYWANIE TERMINÓW I ZAWIADAMIANIE STRON O UCHYBIENIU TERMINU - ISTOTNE 

ZMIANY POSTĘPOWANIA WPROWADZONE PRZEZ TARCZĘ 6.0 Z DNIEM 16.12.2020: 

1. Możliwość wstrzymania przez organ biegu terminów załatwiania spraw – istotna zmiana 

postępowania administracyjnego, wprowadzona przez Tarczę Antykryzysową 6.0. 

2. Rodzaje terminów, przesłanki i zasady wprowadzania wstrzymania biegu terminów załatwiania spraw 

w zakresie pomocy materialnej. 

3. Okres wstrzymania i zasady jego przedłużania. 

4. Skuteczność działań organu w czasie wstrzymania biegu terminów – sposób informowania stron o 

dokonanej czynności przez organ. 

5. Obowiązek organu zawiadamiania stron postepowania o uchybieniu przez nich terminów do 

dokonania czynności. 

6. Zakres uchybianych czynności – powodujących obowiązek organu zawiadomienia strony o 

uchybieniu. 

7. Zasady i procedura przywracania uchybionego przez stronę terminu do dokonania czynności w 

zakresie świadczeń pomocy materialnej. 

8. Zasady elektronicznego zapoznawania strony ze zgromadzonym przez organ materiałem 

dowodowym. 

9. Szczególne rodzaje doręczeń przesyłek – wprowadzone na czas epidemii COVID-19. 
 

IV. ZASADY I PROCEDURA - STOSOWANE PRZEZ ORGAN PRZY WYDAWANIU DECYZJI 

ZMIENIAJĄCYCH W 2021 ROKU:  

1. Zasady weryfikacji statusu ucznia lub wychowanka przy wydawaniu decyzji zmieniających stypendia 

na rok szkolny 2020/2021. 

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

załatwienia kierownikom ośrodków pomocy społecznej. 

3. Prawidłowy termin zbierania oświadczeń o wyrażeniu zgody na zmianę decyzji, a data wydania 

decyzji zmieniających. 

4. Postępowanie organu w razie zmiany dochodu rodziny w trakcie roku szkolnego - po wydaniu decyzji 

przyznającej w 2020 roku.  

5. Zakres postępowania administracyjnego stosowanego przy wydawaniu decyzji zmieniających na 

okres styczeń-czerwiec 2021 r. 

6. Elementy i treść decyzji zmieniającej przyznane stypendium szkolne - przedstawienie wzorów 

decyzji. 

7. Realizacja decyzji zmieniających – sposoby i terminy wypłat stypendium. 

8. Zakres i treść regulaminu przyznawania pomocy o charakterze socjalnym – w świetle orzecznictwa 

nadzorczego wojewodów.  
 

V. ODPOWIEDZI NA PYTANIA. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW UCZESTNIKÓW SZKOLENIA.   
 

Szkolenie zostanie przeprowadzone z zastosowaniem prezentacji multimedialnej, wyświetlanej na 

ekranie komputera Uczestnika szkolenia.  

Przed szkoleniem Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe – zawierające: 
 

1) prezentowane slajdy w zakresie szkolonego tematu, 

2) akty normatywne – regulujące przedstawiane zagadnienia, 



 
 

 

3) przykładowe wzory:  

a) wniosków i oświadczeń – składanych przez uczniów i ich rodziców,  

b) pism, wezwań, postanowień i decyzji zmieniających – wydawanych przez organ przyznający 

stypendia, 

c) regulaminu i uchwał w zakresie pomocy – uchwalanych przez radę gminy,  

d) dokumentów w zakresie wstrzymania biegu terminów załatwiania spraw i uchybienia terminu 

dokonania czynności przez stronę – wydawanych przez organ -  

– w formie elektronicznej. 
 

Prowadzący:  Piotr Ciszewski 

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie.  

Były wieloletni członek Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie oraz radca i członek Komisji 

Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych przy RIO w Lublinie.  

Posiada 20-letnie doświadczenie w zakresie prowadzenia szkoleń i doradztwa dla pracowników 

samorządowych i oświatowych z zakresu, m.in. dotacji oświatowych, dotacji pożytku publicznego, pomocy 

materialnej dla uczniów oraz postępowania administracyjnego.  

Autor publikacji książkowych w wydawnictwie C.H. Beck z zakresu udzielania i rozliczania dotacji 

oświatowych oraz pomocy materialnej dla uczniów. 

Obecnie właściciel Kancelarii doradczo-szkoleniowej WIEDZA SAMORZĄDU I OŚWIATY 

www.wiedzasamorzadu.pl 
 

Cena: 320 zł od jednej osoby 

(obejmuje: szkolenie on-line, konsultacje w trakcie szkolenia, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o 

uczestnictwie w szkoleniu on-line) 
 

Zapisy:  

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

UWAGA !!!  

1) ilość miejsc ograniczona;  

2) ze względów organizacyjnych zgłoszenia oraz ewentualne późniejsze bezkosztowe anulacje 

zgłoszeń - przyjmujemy najpóźniej do 1 dnia roboczego przed szkoleniem;  

3) logowanie na szkolenie będzie możliwe jedynie z adresu email Uczestnika szkolenia – podanego 

przy zgłoszeniu. 
 

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

 

Imię i nazwisko Stanowisko Komórka organizacyjna Opłata za 1 
osobę 

    

    

    

Razem:  
  

 

 

................................................. 
Kierownik Jednostki 

http://www.wiedzasamorzadu.pl/
www.wiedzasamorzadu.pl

