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 dotyczących pomocy materialnej dla studentów i doktorantów
wchodzące w życie od 1 października 2017 roku.
Informacje o wykładowcy:
Ekspert w zakresie interpretacji przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz ustawy o świadczeniach
rodzinnych odnoszących się m. in. do liczenia dochodu rodziny w przypadku studentów ubiegających się
o pomoc materialną, współpracownik Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Bierze udział w pracach legislacyjnych w zakresie ustalania kategorii dochodu
oraz sposobu liczenia dochodu.

Program szkolenia:
1. Przedstawienie zmian w wyliczaniu dochodu rodziny studenta/doktoranta dotyczących:
- nowego sposobu wyliczenia dochodu utraconego i uzyskanego w przypadku częstej zmiany
pracy/działalności gospodarczej,
- nowego liczenia dochodu w przypadku dochodów opodatkowanych zryczałtowanym podatkiem oraz
w przypadku działalności gospodarczej – brak dochodu zerowego!!!,
- zmian w katalogu dochodów utraconych/uzyskanych,
- zmian w zakresie kwoty kryterium dochodowego oraz samodzielności finansowej od listopada 2017 roku
2. Omówienie przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz nowego rozporządzenia Ministra Rodziny
Pracy i Polityki Społecznej w zakresie m.in.:
- katalogu dochodów uzyskanych oraz dochodów utraconych – jak liczyć świadczenie rodzicielskie, ulgę
podatkową na dzieci oraz 500 +,
- nowej kwoty dochodu oraz nowej definicji studenta, który nie musi wykazywać dochodów rodziców,
- definicji dochodów podlegających opodatkowaniu,
- nowego katalogu dochodów, które nie podlegają opodatkowaniu,
- dokumentów dotyczących braku zasądzonych alimentów.
3. Omówienie na przykładach wraz z obliczaniem w oparciu o dokumenty zasad ustalania dochodu netto
rodziny studenta, w tym wyliczenie dochodów podlegających opodatkowaniu, dochodów niepodlegających
opodatkowaniu (przedstawienie katalogu tych dochodów), wyliczenie dochodu z gospodarstwa rolnego, również
w przypadku dzierżawy takiego gospodarstwa, wyliczanie dochodu uzyskanego za granicą RP.
4. Omówienie na przykładach wraz z obliczaniem zasad ustalania dochodu utraconego i dochodu uzyskanego –
zmiana dochodu studenta w roku 2017 i w roku 2018 oraz podczas trwania roku akademickiego.
5. Przedstawienie orzecznictwa Sądów Administracyjnych w zakresie wyliczania dochodu oraz ustalania składu
rodziny studenta.
6. Rozwiązywanie zadań z zakresu wyliczania dochodu rodziny studenta.
7. Udzielanie odpowiedzi na pytania otrzymane od uczestników szkolenia.

Informacje organizacyjne:
Termin szkolenia:

28.09.2017 r.

Lokalizacja:

Warszawskim Domu Technika ul. Czackiego 3/5, Warszawa

Godziny:

10.00 - 15.00

Cena szkolenia za osobę:

450 zł netto + 23% VAT, (553,50 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.

