
 

  

 
 

SZKOLENIE 

POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE  

W PRAKTYCE OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ 
 

28 stycznia 2020 r. 
Starostwo Powiatowe w Mławie 

Sala konferencyjna, I piętro 
 ul. Władysława Stanisława Reymonta 6, 06-500 Mława 

 

8:30 - 9:00 Rejestracja 

9:00 - 9:05 Otwarcie szkolenia 

9:05 - 10:45 1. Praktyczne znacznie art. 7 Konstytucji RP i art. 6 k.p.a. w codziennej 

            praktyce ośrodków pomocy społecznej.  

2. Braki formalne podania i zasady jego weryfikacji.  

3. Najczęstsze prawne powody uchylania decyzji organów I instancji: 

a) art. 7,77 § 1 i 80 k.p.a. 

b) art. 8,9, 11 k.p.a. 

c) art. 10,81 k.p.a. 

4. Problem „dochodu” w pomocy społecznej (w tym dochodu  

            z gospodarstwa rolnego). 

5. Problem dochody w świadczeniach rodzinnych w ostatnim  

            orzecznictwie sądów administracyjnych. 

10:45 - 11:00 Przerwa kawowa 

11:00 - 12:45 
 
 
 
 

 

6. Ocena przesłanek umorzenia nienależnie pobranych świadczeń 

rodzinnych i ich odzwierciedlenie w uzasadnieniu decyzji.  

7. Ustalanie stanu faktycznego w świadczeniach rodzinnych i jego wpływ 

na poprawność wydawanej decyzji (w tym: możliwość ubiegania się  

o świadczenie pielęgnacyjne przez osobę, która sama legitymuje się orzeczeniem 

o znacznym stopniu niepełnosprawności, pozostawanie w związku małżeńskim 

przez osoby wymagające opieki jako przesłanka  odmowy przyznana jej prawa 

do świadczenia pielęgnacyjnego, gdy małżonek obowiązany do sprawowania 

opieki nie jest obiektywnie zdolny tego obowiązku wypełnić).  

8. Zmiany k.p.a. z 2019 i 2018 r. – omówienie ich praktycznych 

konsekwencji. 

a) zmiany z 2019 r. w tym, nadanie korespondencji pocztowej u operatora 

w innym państwie UE, podpis osobisty, dostosowanie k.p.a. do RODO. 



b) zmiany k.p.a. z 2018 r. w tym: zarząd sukcesyjny, załatwianie sprawy 

telefonicznie. 

12:45 - 13:00 Przerwa kawowa  

13:00 - 14:30 9. Doręczenie w trybie k.p.a. i problemy z nim związane.  

10. Możliwość żądania oświadczeń i zaświadczeń od wnioskodawców  

            – art. 220 k.p.a. w praktyce.  

11. Zmiany w trybie art. 113 i 155 k.p.a. – błędy przy stosowaniu tych      

            trybów. 

14:30 - 15:00 Pytania i odpowiedzi 

  

Prelegent Marcin Adamczyk - doktor nauk prawnych, radca prawny specjalizujący się             

w obsłudze prawnej jednostek samorządu terytorialnego, członek Rady OIRP          

w Olsztynie, adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu 

Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie, były etatowy członek Samorządowego 

Kolegium Odwoławczego w Olsztynie, ekspert Ministra Administracji i 

Cyfryzacji                 ds. postępowania administracyjnego  w ramach projektu 

„Dobre Prawo - Sprawne Rządzenie”, autor kilkudziesięciu opinii i opracowań 

prawnych z zakresu prawa administracyjnego i postępowania administracyjnego. 

  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


