
 

 

ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE W TEORII I ORZECZNICTWIE 
 

Zapraszamy Państwa na szkolenie, podczas którego zostaną omówione warunki przyznawania 
świadczenia pielęgnacyjnego, zamiany zasiłku opiekuńczego na świadczenie pielęgnacyjne 
oraz odpowiemy na pytanie czy możliwe jest przejście ze świadczenia pielęgnacyjnego na zasiłek 
dla bezrobotnych czy świadczenia przedemerytalne. 

 

• Nabycie, poszerzenie i zaktualizowanie wiedzy na temat aktualnych przepisów i orzecznictwa 
dotyczących świadczenia pielęgnacyjnego. 

• Przegląd aktualnych przepisów i orzecznictwa oraz ustalenie skutków prawnych wyroków 
Trybunału Konstytucyjnego w zakresie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego. 

 

1. Co to jest świadczenie pielęgnacyjne i jakie są jego podstawy prawne? 
2. Aktualna wysokość świadczenia pielęgnacyjnego.  
3. Kto jest uprawniony do świadczenia pielęgnacyjnego? 
4. Czy i kiedy jest możliwe otrzymywanie świadczenie pielęgnacyjne przez obojga rodziców? 
5. Kiedy świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje?   
6. Skutki prawne wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21.10.2014r. sygn. akt K 38/13, 3. 
7. Skutki prawne wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 listopada 2014r. sygn. akt SK 

7/11. 
8. Czy trzeba rezygnować ze świadczenia pielęgnacyjnego i przechodzić na emeryturę? 
9. Czy osoby, które pobierały świadczenie pielęgnacyjne, w przypadku śmierci osoby, nad którą 

sprawowały opiekę otrzymają zasiłek dla bezrobotnych lub świadczenie przedemerytalne? 
10. Czy i kiedy jest możliwa zamiana specjalnego zasiłku opiekuńczego na świadczenie 

pielęgnacyjne? 
11. Wybrane orzecznictwo. 
 

Pracownicy ośrodków pomocy społecznej, w szczególności zajmujący się świadczeniami 
pielęgnacyjnymi 
 

radca prawny, od ponad kilkunastu lat właściciel Kancelarii Radcy Prawnego w Poznaniu, mediator, 
wykładowca prawa w szkole wyższej, doświadczony trener, współpracownik FRDL, szkoli i doradza 
z zakresu prawa pracy, ochrony danych osobowych, prawa administracyjnego.   



 

 

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE  
I KARTA ZGŁOSZENIA 

Świadczenie pielęgnacyjne w teorii i orzecznictwie 

  
Szkolenie będziemy realizowali w formie webinarium on line. 

 
21 kwietnia 2021 r. Szkolenie w godzinach 10:00-14:00 

  

Cena: 295 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania 
szkolenia ze środków publicznych. 

CENA zawiera: udział w profesjonalnym szkoleniu on-line,  
materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej,  
certyfikat ukończenia szkolenia,  
możliwość konsultacji z trenerem. 

DANE DO 
KONTAKTU:  

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Podlaskie Centrum 
ul. Choroszczańska 31, 15-732 Białystok 
tel.: 85 732 17 88 | fax: 85 732 94 84 
frdl-pc@frdl.bialystok.pl 

 
DANE UCZESTNIKA ZGŁASZANEGO NA SZKOLENIE 

Nazwa i adres nabywcy  
(dane do faktury) 

 

Nazwa i adres odbiorcy   

NIP   Telefon  

1. Imię i nazwisko uczestnika, 
stanowisko,  
E-MAIL i TEL. DO KONTAKTU 

 

2. Imię i nazwisko uczestnika, 
stanowisko,  
E-MAIL i TEL. DO KONTAKTU 

 

Oświadczam, że szkolenie dla ww. pracowników jest kształceniem zawodowym finansowanym w 
całości lub co najmniej 70% ze środków publicznych (proszę zaznaczyć właściwe)  

TAK ☐     NIE ☐ 

Proszę o certyfikat w formie: Papierowej ☐ 

Elektronicznej ☐ e mail………………………………………….…………………… 

Dokonanie zgłoszenia na szkolenie jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem regulaminu szkoleń Fundacji 
Rozwoju Demokracji Lokalnej zamieszczonym na stronie Organizatora www.frdl.bialystok.pl oraz zawartej w nim Polityce 
prywatności i ochrony danych osobowych. 

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.bialystok.pl lub 
mailem na adres frdl-pc@frdl.bialystok.pl do 16 kwietnia 2021 r. 

UWAGA Liczba miejsc ograniczona. O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenie na szkolenie musi zostać 
potwierdzone przesłaniem do Ośrodka karty zgłoszenia. Brak pisemnej rezygnacji ze szkolenia najpóźniej na trzy dni robocze przed 
terminem jest równoznaczny z obciążeniem Państwa należnością za szkolenie niezależnie od przyczyny rezygnacji. Płatność należy 
uregulować przelewem na podstawie wystawionej i przesłanej FV. 

 
 
 
Podpis osoby upoważnionej ____________________________________ 
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