Wykładowca:
Postępowanie w sprawach z zakresu
świadczeń rodzinnych; Małgorzata Gajda- Małgorzata GajdaDurlik
Durlik
Program:

1. Zasady i tryb ustalania uprawnień do świadczeń:

a) kryteria ustalania uprawnień do świadczeń rodzinnych;
b) zasady ustalania kryterium dochodowego (tryb zastosowania
instytucji przelicznika „złotówka za złotówkę”);
c) utrata i uzyskanie dochodu; zasady wyłączenia zastosowania
mechanizmu uwzględniania utraty i uzyskania dochodu;
d) negatywne przesłanki nabycia prawa do świadczenia;
e) prawo do dodatków do świadczeń rodzinnych;
f) prawo do świadczenia a kryterium pieczy naprzemiennej;
g) prawo do świadczeń rodzinnych w orzecznictwie sądów
administracyjnych
2. Zasady i tryb ustalania uprawnień do świadczeń
pielęgnacyjnych:

a) kryteria ustalania uprawnień do świadczeń pielęgnacyjnych;
b) zasady ustalania prawa do świadczeń w warunkach zbiegu
uprawnień;
c) pozytywne przesłanki nabycia prawa do świadczeń
pielęgnacyjnych;
d) negatywne przesłanki nabycia prawa do świadczeń
pielęgnacyjnych;
e) prawo do świadczeń pielęgnacyjnych w orzecznictwie sądów
administracyjnych.
3. Zasady i tryb ustalania prawa do świadczeń rodzicielskich:

a) kryteria ustalania prawa do świadczeń rodzicielskich;
b) podmioty uprawnień do świadczeń;
c) pozytywne przesłanki prawa do świadczenia;
d) negatywne przesłanki prawa do świadczenia;
e) zasady ustalania prawa do świadczenia w warunkach zbiegu
uprawnień;
f) prawo do świadczeń rodzicielskich w orzecznictwie sądów
administracyjnych.
4. Zasady i tryb ustalania uprawnień do świadczeń dla osób
objętych wspólnotowymi zasadami koordynacji systemów
zabezpieczenia społecznego po nowelizacji:

a) tryb postępowania;
b) rola wojewody w postępowaniu w sprawie prawa do
świadczenia;
c) pozycja orzecznicza Samorządowego Kolegium Odwoławczego w
sprawach z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia
społecznego.
5. Postępowanie w sprawie świadczeń rodzinnych:

– doktor nauk prawnych,
pracownik naukowo –
dydaktyczny uczelni wyższej,
specjalista z zakresu prawa
i postępowania
administracyjnego, radca
prawny, członek etatowy
Samorządowego Kolegium
Odwoławczego w Rzeszowie

Termin i miejsce:
24 września 2019
(Wt), godz. 10:00,
Restaurcja BOHEMA
Rzeszów, Okrzei 7
Cena:

275 zł
[w cenie materiały szkoleniowe
i poczęstunek]

Zgłoszenia:
1. telefonicznie:

17 85 218 62
2. e-mail:

szkolenia@betakom.org

http://betakom.org
zgłoszenie elektroniczne
wymaga potwierdzenia
przez BETAKOM

a) właściwość organu;
b) zasady i tryb składania wniosków, terminy składania wniosków,
forma wniosku wraz z załącznikami, zasady uzupełniania braków
formalnych wniosków dla poszczególnych form świadczeniowych;
c) wszczęcie postępowania;
d) dowody i postępowanie wyjaśniające;
e) podjęcie w sprawie rozstrzygnięcia.
6. Wypłata świadczeń rodzinnych.
7. Zasady i tryb kontroli wykonania decyzji oraz jej weryfikacja

(zastosowanie instytucji wstrzymania wypłaty świadczeń, zasady
i tryb wstrzymania, skutki prawne wstrzymania).
8. Zasady i tryb kontroli wykonania decyzji wydanej po
uwzględnieniu kryterium utraty dochodu

(przesłanki zastosowania instytucji, tryb zastosowania instytucji,
skutki prawne zastosowania instytucji, zastosowanie instytucji
w orzecznictwie sądów administracyjnych).
9. Uchylenie lub zmiana decyzji

(przesłanki zastosowania instytucji, tryb zastosowania instytucji,
skutki prawne zastosowania instytucji).
10. Dochodzenie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń
rodzinnych

(podstawa zwrotu, zasady i tryb zwrotu, zasady ustalania odsetek
za opóźnienie, wyłączenia w zakresie naliczania odsetek).
11. Egzekucja i potrącenia ze świadczeń.

