
WEBINARIUM: ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU
ALIMENTACYJNEGO

Program

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Aspekty formalno-prawne związane ze świadczeniami z funduszu alimentacyjnego w tym kwestii elektronicznego1.
składania wniosków

Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego
Weryfikacja wniosku pod względem formalnym i merytorycznym – występujące trudności

Zasady i kryteria przyznawania prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego w tym1.

Osoby uprawnione
Postępowanie z cudzoziemcami
Warunki w jakich prawo nie przysługuje

Wątpliwości pojawiające się w związku z przyznawaniem prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego dotyczące m.1.
in.

Ustalenia wysokości dochodu
Przekroczenie dochodu – co dalej? Zmiany do ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów wprowadzających zasadę
obniżenia wysokości wypłacanego świadczenia z funduszu alimentacyjnego w związku z przekroczeniem kryterium
dochodowego.
Jak wyliczyć kwotę do wypłaty w sytuacji zastosowania zasady „złotówka za złotówkę w FA”?
Co zrobić gdy wysokość świadczenia do wypłaty wynosi mniej niż 100 zł?
Sprawowanie opieki nad dzieckiem
Weryfikacja zaświadczenia o bezskuteczności egzekucji alimentów
Wystąpienia sytuacji marnotrawienia środków

Zmiana organu właściwego – jak w takiej sytuacji postępować?1.

Jaki jest tryb postępowania w sytuacji zmiany miejsca zamieszkania osoby pobierającej zasiłek rodzinny, a jaki w sytuacji osoby
wnioskującej o ustalenie takiego prawa?

Procedura postępowania w sytuacji konieczności wzruszenia decyzji ostatecznej1.

Warunki w jakich następuje uchylenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego
Podejmowane czynności związane z tym postępowaniem
Nieważność decyzji administracyjnej – co wtedy?
Wzruszenie ostatecznej decyzji administracyjnej – kiedy, w jakim celu i co to oznacza?

Trudności związane z rozpatrywaniem wniosków składanych na okres świadczeniowy 2022/2023 – praktyczne rozwiązania1.
Procedura postępowania w przypadku odwołania się klienta do organu wyższego stopnia2.

Czy SKO jest nie do uniknięcia – zastosowanie art. 132 kodeksu postepowania administracyjnego
Czynności podejmowane przez organ I instancji
Rodzaje rozstrzygnięć SKO – jakie wywołują skutki i obowiązki po stronie organu I instancji?

Procedura postępowania w sytuacji konieczności dochodzenia nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego1.

Definicja nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego
Czynności jakie należy podjąć w toku postepowania administracyjnego
Działania jakie podejmuje organ w sytuacji, w której decyzja ustalająca i zobowiązująca do zwrotu stała się ostateczna
Umorzenie należności – w jakich warunkach jest możliwe i czy nie spowoduje negatywnych konsekwencji dla pracownika?

Ostatnie zmiany mające wpływ na ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego1.

Zmiana dotycząca kryterium dochodowego – wprowadzenie waloryzacji kryterium dochodowego – kiedy i na jakich zasadach?



Zniesienie stanu epidemii i stanu zagrożenia epidemicznego1.

Jak postępować w przypadku świadczeń, co do których przyznane zostało prawo w związku z przedłużeniem ważności
dokumentu (np. orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, karty pobytu)?
Jak postępować w zakresie toczących się aktualnie postępowań administracyjnych?
Jaki wpływ na bieżący stan prawny ma fakt utrzymania stanu zagrożenia epidemicznego?

Procedura postępowania względem dłużnika alimentacyjnego

Postępowanie organu właściwego wierzyciela1.

Wniosek o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego
Wniosek o wszczęcie (przyłączenie się do) postępowania egzekucyjnego
Rozpatrywanie wniosków składanych przez dłużników alimentacyjnych o umorzenie zaległości
Zawiadomienie o uchylaniu się od wykonywania obowiązku alimentacyjnego określonego w art. 209 kodeksu karnego
i przyznaniu prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na rzecz osób uprawnionych

Postępowanie organu właściwego dłużnika1.

Procedura postępowania po wpłynięciu wniosku od organu właściwego wierzyciela o podjęcie działań wobec dłużnika
alimentacyjnego
Decyzja o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych – w jakich warunkach jest
wydawana i jakie wywołuje skutki

Warunki

Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest przesłanie zgłoszenia za pośrednictwem formularza na stronie www, faksem lub e-
mailem. Jest to jednoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Państwa firmą a firmą MODUS.

Osoby, które zapiszą się na webinaria, dzień przed każdym szkoleniem otrzymają maila z linkiem do transmisji webinarium
(indywidualnym kodem dostępu)..

Szkolenie należy opłacić przelewając po webinarium na podstawie otrzymanej faktury należność.  Faktura zostanie przesłana mailem
lub pocztą. 
 
Rezygnacji można dokonać na 3 dni robocze przed webinarium w formie pisemnej (faksem lub e-mailem). Późniejsza rezygnacja
lub jej brak zobowiązuje do pokrycia kosztów w 100%.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu lub odwołania webinarium z przyczyn od niego niezależnych najpóźniej na 1 dzień
przed terminem szkolenia.

Cena szkolenia obejmuje:
- udział w szkoleniu
- materiały szkoleniowe przesłane e-mailem

Minimalne wymagania sprzętowe: WYMAGANIA SYSTEMOWE:• Połączenie z Internetem o szybkości 1 Mb / s lub wyższej (zalecane
połączenie szerokopasmowe)•  Dla odbierających: głośniki, WSPIERANE PRZEGLĄDARKI:• Google Chrome w wersji 55 i nowszych•
Safari 9 i nowsze (z wtyczką) 11 i nowsze (bez wtyczki)• Opera w wersji 44 i nowsze• Mozilla Firefox w wersji 50 i nowszych•
Microsoft Edge, wszystkie wersje• IE wersja 11 i nowsze• Vivaldi wszystkie wersje• Wersja Yandex 16


