
 

 

DODATEK MIESZKANIOWY 2021 – ZMIANY OBOWIĄZUJĄCE 
OD 1 LIPCA 2021 ROKU 

 

INFORMACJE O SZKOLENIU: 
Zapraszamy Państwa na szkolenie dotyczące prawnych oraz praktycznych aspektów dotyczących 
przyznawania dodatku mieszkaniowego w związku z nowelizacją ustawy, z uwzględnieniem przepisów 
dotyczących Covid-19. 

 

CELE I KORZYŚCI: 

 Omówienie przepisów ustawy o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa i jej wpływu 
na sprawy prowadzone w zakresie dodatku mieszkaniowego. 

 Przedstawienie wpływu przepisów „covidowych” na przyznawanie dodatku mieszkaniowego i jego 
wysokość. 

 Wskazanie sposobu obliczania dochodu przy ustalaniu prawa do dodatku mieszkaniowego. 

 Omówienie najważniejszych zasad KPA w odniesieniu do tego zadania. 

 Uzyskanie odpowiedzi na pytania i zdobycie praktycznych wskazówek, pozwalających na uniknięcie błędów 
w bieżącej pracy. 

PROGRAM: 

1. Zmiany w zasadach przyznawania dodatku mieszkaniowego w związku z COVID 19. 
2. Szczegółowe zasady przyznawania dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłatę do czynszu zgodnie 

z art. 15zzzic-15zzzii ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych 
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych 
nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 1842 z późn. zm.). 

3. Wpływ przepisów ustawy z 10.12.2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa 
(Dz.U. 2021 r. poz. 11) na prawo do zasiłku mieszkaniowego.  

4. Zmiany w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych wprowadzone ustawą z dnia 10 
grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa obowiązujące od 1 lipca 
2021 roku – szczegółowe omówienie. 

5. Składniki zaliczane do dochodu przy ustalaniu prawa do dodatku mieszkaniowego.  
6. Stosowanie przepisów KPA. 
7. Odpowiedzi na pytania uczestników. 

ADRESACI: 
Przedstawiciele jst oraz ośrodków pomocy społecznej prowadzący sprawy z zakresu przyznawania dodatku 
mieszkaniowego, wszyscy zainteresowani tematyką szkolenia. 

PROWADZĄCY: 
Radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji UJ w Krakowie, studiów podyplomowych Wyższej 
Szkoły Marketingu i Zarządzania w Chrzanowie w zakresie Menadżer Ekonomii Społecznej, członek etatowy 
SKO, doświadczony szkoleniowiec, wykładowca uczelni wyższych. 
  

SZKOLENIE ON LINE 
27 l ipca 2021 r.  



 

 

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE  
I KARTA ZGŁOSZENIA 

Dodatek mieszkaniowy 2021 – zmiany obowiązujące od 1 lipca 2021 roku 

  
Szkolenie będziemy realizowali w formie webinarium on line. 

 
27 lipca 2021 r. Szkolenie w godzinach 10:00-14:00 

  

Cena: 305 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: 

FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji 
ul. Floriańska, 31-019, Kraków 
Magdalena Stawiarska, Kierownik zespołu ds. szkoleń 

tel. +48 12 623 72 44, 575 850 930, szkolenia@mistia.org.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………………………………………….…………………… 

Proszę o przesłanie faktury na adres mailowy: ………………………………………………………………………….…………………… 

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

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.mistia.org.pl 

lub mailem na adres szkolenia@mistia.org.pl do 23 lipca 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. 
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Podpis osoby upoważnionej ____________________________________ 


