Świadczenia rodzinne omówienie najczęstszych
problematycznych przypadków
występujących w praktyce
Program:
1. Najczęstsze problemy przy obliczaniu dochodu:
- omówienie katalogu uzyskania i utraty dochodu,
- praktyczne przykłady uzyskania i utraty dochodu,

2. Problematyczne przypadki przy ustalaniu prawa do
świadczenia pielęgnacyjnego:
- ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego, a nabycie przez
osobę sprawująca opiekę prawa do emerytury, renty.

3. Negatywne przesłanki przyznania prawa do świadczenia
pielęgnacyjnego:
- świadczenie pielęgnacyjne, a prawo do dodatku z tyt. opieki nad
dzieckiem w okresie przebywania na urlopie wychowawczym,
- umieszczenie osoby niepełnosprawnej w ZOL,

4. Praktyczne przykłady ustalania prawa do zasiłku
pielęgnacyjnego
- umieszczenie osoby wymagającej opieki w instytucji zapewniającej
całodobową opiekę,

Wykładowcy:

Małgorzata
Kochańska
i Katarzyna Wyzga
- Wydział Polityki Społecznej PUW
w Rzeszowie sprawujący bezpośredni
nadzór nad realizatorami ustawy
o świadczeniach rodzinnych oraz
ustawy o pomocy osobom
uprawnionym do alimentów,
wykonujący na co dzień kontrole
w zakresie świadczeń rodzinnych
oraz świadczeń z funduszu
alimentacyjnego

Termin i miejsce:
14 grudnia 2018 (Pt),
godz. 10:00,
Rzeszów,
ul. Grottgera 10,
sala 317 (PSS "Społem")

Cena:
220 zł
[w cenie materiały szkoleniowe
i poczęstunek]

Zgłoszenia:
1. telefonicznie:

17 85 218 62

5. Weryfikacja wysokości uprawnienia do zasiłku
pielęgnacyjnego i specjalnego zasiłku opiekuńczego

2. e-mail:

6. Nowy sposób ściągania nienależnie pobranego zasiłku
pielęgnacyjnego,

zgłoszenie elektroniczne
wymaga potwierdzenia
przez BETAKOM

7. Praktyczne przykłady ustalania prawa do specjalnego
zasiłku opiekuńczego,
- prawo do szo, a kolejność osób zobowiązanych w dalszej kolejności
do alimentacji,
-negatywne przesłanki przyznania prawa do szo,

8. Najczęściej błędy przy ustalaniu prawa do świadczenia
rodzicielskiego:
- negatywne przesłanki przyznania prawa do świadczenia
rodzicielskiego,
- świadczenie rodzicielskie, a prawo do zasiłku dla bezrobotnych,

szkolenia@betakom.org

http://betakom.org

9. Zbieg prawa do świadczenia rodzicielskiego, świadczenia
pielęgnacyjnego, zasiłku dla opiekuna, specjalnego zasiłku
opiekuńczego,
10. Postępowanie autokontrolne w zakresie świadczeń
rodzinnych,
11. Zmiana/uchylenia decyzji przyznającej świadczeń
rodzinnych,
12. Postępowanie w przypadku braków dokumentów wezwanie do uzupełnienia wniosku,
13. Najczęstsze nieprawidłowości przy prowadzeniu
postępowania w zakresie nienależnie pobranych świadczeń:
- odsetki ustawowe za opóźnienie;
- przedawnienie; terminy przedawnienia;
- potrącenia z bieżących wypłat.

14. Rozłożenie na raty, odroczenie terminu spłaty i umorzenie
nienależnie pobranych świadczeń.

