PERCEPT – CENTRUM SZKOLENIOWE
Zalesice 58A
26-680 Wierzbica
NIP: 9482275319
Tel. kom.: 694327113
e-mail: percept@percept-szkolenia.pl
Temat szkolenia:
NAJNOWSZE ZMIANY W PRZEPISACH 2017!
ŚWIADCZENIA RODZINNE, FUNDUSZ ALIMENTACYJNY I „PROGRAM 500 +”
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ZASIŁKOWEGO/ŚWIADCZENIOWEGO.
PONADTO:
NOWE ZASADY OPŁACANIA SKŁADEK EMERYTALNO –RENTOWYCH ZA
OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA OPIEKUŃCZE.
JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIE 4000 ZŁ Z USTAWY „ZA ŻYCIEM” - KOMU
I KIEDY PRZYZNAWAĆ.
Informacje o wykładowcy:
Absolwent Wydziału Zarządzania i Administracji Uniwersytetu Warmińsko –Mazurskiego w
Olsztynie. Specjalista w Departamencie Polityki Rodzinnej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i
Polityki Społecznej, zajmujący się w Departamencie zagadnieniami zakresu świadczeń
rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i zasiłków dla opiekunów, bezpośrednio odpowiada na
pytania realizatorów ustaw podczas dyżurów telefonicznych, przygotowuje odpowiedzi na
pytania zadawane w listach i mailach; od strony merytorycznej uczestniczy w pracach nad
projektami aktów prawnych dotyczących świadczeń rodzinnych i pomocy osobom
uprawnionym do alimentów. Wcześniej wieloletni pracownik samorządowy, organów
właściwych praktycznie realizujący zadania z zakresu świadczeń rodzinnych, funduszu
alimentacyjnego i zasiłków dla opiekunów.

Program szkolenia:
I.

I. Zmiany w ustawach, które wchodzą w życie w 2017 r.:
- dochód utracony i uzyskany czyli jak liczyć dochód rodziny na nowy okres
zasiłkowy/świadczeniowy
- opieka naprzemienna – co się zmienia w zakresie dzielenia świadczeń.
- świadczenie wychowawcze dla osoby samotnie wychowującej dziecko – nowe zasady
- dochód nieopodatkowany – poszerzony katalog

-nowe terminy składania i rozpatrywania wniosków o świadczenie wychowawcze,
świadczenie rodzinne, fundusz alimentacyjny
- nowa definicja szkoły w świadczeniach rodzinnych – czyli początek reformy oświatowej od
1 września 2017 r.
- obniżenie wieku emerytalnego dla kobiet – zmiany w systemie emerytalnym – czyli nowe
obowiązki związane z opłacaniem składek emerytalno-rentowych dla kobiet pobierających
świadczenia pielęgnacyjne specjalne zasiłki opiekuńcze i zasiłki dla opiekunów,
- Ustawa z 23 marca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zadaniami organów
administracji publicznej w zakresie niektórych rejestrów publicznych – czyli nowe
rozwiązania informatyczne w ustawie o świadczeniach rodzinnych, ustawie o pomocy
państwa w wychowywaniu dzieci i ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
- ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”: zasady
przyznawania, zaświadczenia lekarskie – czy weryfikować?, upoważnienia do prowadzenia
postepowań, jak stosować odpowiednie przepisy z ustawy o świadczeniach rodzinnych,
II. Najczęstsze problemy spotykane w realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych:
- warunki przyznawania, w tym zasady ustalania dochodu i składu rodziny,
- utrata uzysk i osiągnięcie dochodu – jak stosować?
- świadczenie rodzicielskie, a prawo do świadczenia pielęgnacyjnego,
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń – kiedy nie naliczamy,
- składki od świadczeń opiekuńczych
- dochód ze sprzedaży nieruchomości – kiedy uwzględniamy, a kiedy nie?
-dochód z gospodarstwa rolnego,
III. Fundusz alimentacyjny i postepowanie wobec dłużników alimentacyjnych.
- art. 5a – czyli kiedy nie powielamy działań wobec dłużnika alimentacyjnego,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla studenta kończącego studia – do kiedy
przyznać?
- kolejność egzekucji a nienależnie pobrane świadczenia z FA.
- dłużnik alimentacyjny za granicą czyli co robimy gdy nie wiemy gdzie jest dłużnik?
IV. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci
(Dz. U. z 2016 r. poz. 195).
- osoby uprawnione do świadczenia wychowawczego – co z cudzoziemcami?,
- warunki przyznawania, w tym zasady ustalania dochodu i składu rodziny,
- ustalenie prawa do świadczenia, a przyznanie świadczenia – jak to rozróżnić?
- potrącanie świadczeń nienależnie pobranych kiedy można, a kiedy trzeba?
V. Dyskusja, pytania i odpowiedzi, bieżące problemy.

Informacje organizacyjne:
Termin szkolenia:

19.05.2017 r.

Lokalizacja:

Hotel Poniatowski, ul. Poniatowskiego 4, Radom

Godziny:

10.00 - 15.00

Cena szkolenia za osobę:

300 zł netto + 23% VAT, (369 zł brutto) Jeśli szkolenie jest
opłacane ze środków publicznych przynajmniej w 70%
opłata jest zwolniona z podatku VAT

Cena szkolenia obejmuje: udział w szkoleniu,
materiały szkoleniowe, materiały do pracy, przerwę kawową
i obiadową, certyfikat ukończenia szkolenia.
Warunki uczestnictwa:
1. Kartę zgłoszeniową należy przesłać na adres e-mail percept@percept-szkolenia.pl
najpóźniej na 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia.
2. Po odesłaniu karty zgłoszeniowej otrzymają Państwo potwierdzenie uczestnictwa na
adres e-mail podany w formularzu, co jest jednoznaczne z wpisaniem na listę
uczestników (w momencie wyczerpania miejsc zastrzegamy sobie prawo do
wcześniejszego zamknięcia listy uczestników).
3. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie wpłaty na konto organizatora
najpóźniej na 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia lub w ciągu 7 dni po otrzymaniu
faktury. Numer rachunku bankowego:
PERCEPT- Centrum Szkoleniowe
Zalesice 58A
26-680 Wierzbica
ING Bank Śląski
04 1050 1793 1000 0092 2109 9873
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie szkolenia w dniu jego
rozpoczęcia, jeżeli będą miały miejsce zdarzenia losowe zgodnie z kodeksem cywilnym
oraz takie jak np. nagła choroba czy wypadek prowadzącego lub inne ważne
okoliczności, które uniemożliwiają przeprowadzenie szkolenia.
5. W przypadku rezygnacji uczestnika z jakiegokolwiek powodu na 5 dni roboczych przed
terminem rozpoczęcia szkolenia organizator zwraca wpłatę w pełnej kwocie.
W przypadku rezygnacji na mniej niż 5 dni roboczych przed terminem szkolenia
organizator zwraca 50% kwoty. Organizator nie zwraca kwoty w przypadku rezygnacji
w dniu szkolenia. Informacja o rezygnacji ze szkolenia wymaga formy pisemnej
przesłanej na adres e-mail percept@percept-szkolenia.pl
6. W przypadku odwołania szkolenia z winy organizatora, wpłata zostaje zwrócona
w całości.
7. W przypadku wyczerpania miejsc lub odwołania szkolenia, kwota wpłacona na konto
organizatora zostanie zwrócona w terminie 5 dni roboczych od planowanej daty
szkolenia.
8. Wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne z bezwarunkową akceptacją powyższych
warunków oraz upoważnia organizatora do wystawienia faktury VAT bez składania
podpisu przez osobę upoważnioną ze strony zgłaszającego. Faktura zostanie wręczona
uczestnikom w dniu szkolenia lub wysłana listem na adres zgodny z danymi nabywcy
faktury.

