PERCEPT – CENTRUM SZKOLENIOWE
Zalesice 58A
26-680 Wierzbica
NIP: 9482275319
Tel. kom.: 694327113
e-mail: percept@percept-szkolenia.pl
Temat szkolenia:
NAJNOWESZ ZMIANY I REALIZACJA: ŚWIADCZENIA RODZINNE, FUNDUSZ
ALIMENTACYJNY I PROGRAM 500+.
NOWY OKRES ZASIŁKOWY I ŚWIADCZENIOWY – JAK PRZYZNAWAĆ
ŚWIADCZENIA NA NOWYCH ZASADACH – NAJWAŻNIEJSZE PROBLEMY.
ZMIANA OD 1 STYCZNIA 2018 R. W SPRAWIE PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ
RODZINNYCH I ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH CUDZOZIEMCOM – CZYLI
PRACOWNICY SEZONOWI
Informacje o wykładowcy:
Grzegorz Jatkowski 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:
Samodzielne pozyskiwanie danych i usługi grupowe czyli:
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez KRUS – co się zmieniło od 1 stycznia
2018 r.
- nowe usługi planowane do wdrożenia od 2018 r. : usługi grupowe ZUS, POL-on i SIO – po
co i w jakim zakresie?
Jak rozumieć i stosować nowe przepisy – najczęstsze problemy i pytania, czyli:
- dochód utracony i uzyskany czyli jak liczyć dochód rodziny na nowy okres
zasiłkowy/świadczeniowy
- jak stosować nowe przepisy o utracie i uzysku dochodu u tego samego pracodawcy –
praktyczne przykłady
- opieka naprzemienna – co się zmienia w zakresie dzielenia świadczeń – jak rozumieć nową
definicję?
- świadczenia wychowawcze i becikowe dla osoby samotnie wychowującej dziecko – nowe
zasady – jak uniknąć błędów,
- dokumentowanie warunku zasądzonych alimentów,
- dochody nieopodatkowane – poszerzony katalog,
- postępowanie z dłużnikami alimentacyjnymi czyli co robić gdy nie znamy adresu dłużnika,
- stypendia dla bezrobotnych finansowane ze środków UE – czy można je utracić ?,
- nowe terminy składania i rozpatrywanie wniosków o świadczenia wychowawcze,
świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny,
- nowe rozporządzenia wykonawcze do świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu
alimentacyjnego i świadczeń wychowawczych – najważniejsze zmiany.
- Art.209 Kodeksu Karnego i dłużnicy alimentacyjni – obowiązek organów.
Ponadto:

Ważne: 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.

Informacje organizacyjne:
Termin szkolenia:
Lokalizacja:
Godziny:
Cena szkolenia za osobę:
Cena szkolenia obejmuje:

23.03.2018 r.
Radom, Hotel Poniatowski, ul. Poniatowskiego 4
10.00 - 15.00
350 zł brutto
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.

