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Informacja o planowanych szkoleniach dotyczących najbliższych zmian w świadczeniach
wychowawczych 500+, świadczeniach rodzinnych oraz świadczeniach z funduszu

alimentacyjnego w 2021 r.

TERMIN SZKOLENIA:

21.06.2021r

godz. 10.00

MIEJSCE SZKOLENIA:

Łódź
ul. Piotrkowska 229/231

Hotel ,,HOLIDAY INN”

 ILOŚĆ   MIEJSC OGRANICZONA
  Szkolenie będzie zorganizowane  

   zgodnie wymogami  GIS.   

CENA SZKOLENIA:

550,00 zł/os  brutto

-dla stałych klientów

520,00 z  ł/os  brutto
/cena obejmuje: wykład, materiały szkol.

lunch, serwis kawowy, certyfikat uczestnictwa/

Cena nie zawiera ewentualnej opłaty parkingowej

Wykładowca: Tomasz Wardach  - prawnik, znany i ceniony wykładowca z zakresu ustawy o świadczeniach rodzinnych,
ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, konsultant
podmiotów realizujących ww. ustawy. Stały współpracownik naszej firmy.

PROGRAM SZKOLENIA

I. Zmiany wprowadzane w szczególności od 1 lipca 2021 r. ustawą o zmianie niektórych
ustaw związanych ze świadczeniami na rzecz rodziny:

1) zmiany  w  procedurze  postępowania  gminnego  organu  właściwego  w  przypadku
koordynacji  systemów  zabezpieczenia  społecznego  w  sprawach  o  świadczenie
wychowawcze oraz świadczenia rodzinne,

2) rozszerzenie definicji dochodu,
3) nowe  usługi  elektronicznego  pozyskiwania  danych  niezbędnych  do

ustalenia/weryfikacji  prawa  do  świadczeń  (ryczałtowcy,  tzw.  dochód  młodych
zwolniony z opodatkowania),

4) postępowania  w  przypadku  zmiany  miejsca  zamieszkania  w  sprawach  świadczeń
rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego,

5) dodatek solidarnościowy a nowy okres zasiłkowy/świadczeniowy,
6) „covidowa” utrata dochodu a nowy okres zasiłkowy/świadczeniowy,
7) zmiany wzorów wniosków i załączników na nowy okres zasiłkowy/świadczeniowy w

sprawach  o  świadczenia  rodzinne,  świadczenia  z  funduszu  alimentacyjnego  oraz
świadczenie wychowawcze,

8) przepisy  przejściowe  w  szczególności  dotyczące  rozszerzenia  definicji  dochodu  i
uruchomienia  nowych usług elektronicznego pozyskiwania nowych danych,  w tym
dotyczące programu „Czyste powietrze”.



II. Zapowiedziane zmiany:

1) wysokości specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz zasiłku dla opiekuna – zrównanie z
wysokością świadczenia pielęgnacyjnego,

2) wysokości  oraz  zasad  przyznawania  i  wypłaty  jednorazowego  świadczenia  w
wysokości  4  tys.  zł  (nowelizacja  ustawy  o  wsparciu  kobiet  w  ciąży  i  rodzin
„Za życiem”).

III.  Pytania  i  odpowiedzi  w  sprawach  bieżącej  realizacji  świadczenia  wychowawczego,
świadczeń  rodzinnych  oraz  świadczeń  z  funduszu  alimentacyjnego,  w  szczególności
wykorzystywanie danych z uruchomionych nowych usług weryfikacji danych (usługa CBB
Z1, usługa SIO MEN grupowa i indywidualna).
      

Pozostałe miejsca  i terminy szkolenia:

21.06.21r.  ŁÓDŹ
22.06.21r.  WROCŁAW
23.06.21r.  POZNAŃ

  24.06.21r.  TORUŃ
25.06.21r.  OLSZTYN

28.06.21r.  KRAKÓW
29.06.21r. RZESZÓW
30.06.21r. LUBLIN
01.07.21r. KIELCE
02.07.21r. WARSZAWA



 FORMULARZ     ZGŁOSZENIOWY

Prosimy wypełnić i  przesłać  na nasz adres mailowy: biuro@vademecum.org.pl 
    lub FAXEM: 326411715 można również wysłać  formularz   z  naszej strony internetowej.

 Prosimy o kontakt telefoniczny po wysłaniu zgłoszenia w celu potwierdzenia wpisania na listę uczestników szkolenia:
  tel. 32 754-55-18 , kom. 509 954 651.  FAX(32) 641-17-15

Zgłaszamy na szkolenie z zakresu: Zmiany w świadczeniach wychowawczych 500+, świadczeniach rodzinnych 
oraz świadczeniach z funduszu alimentacyjnego w 2021 r.

     1. Pan /i/ ......................................................................................... stanowisko:.............................................................

    (DRUKOWANE LITERY)

     e-mail:..................................................................... tel. kontakt......................................................................................

      Proszę o wystawienie zaświadczenia o uczestnictwie w szkoleniu  TAK  /  NIE *

       2. Pan /i/ .......................................................................................... stanowisko:............................................................

   (DRUKOWANE LITERY)

     e-mail:..................................................................... tel. kontakt.....................................................................................

      Proszę o wystawienie zaświadczenia o uczestnictwie w szkoleniu  TAK  /  NIE *

Termin i miejsce szkolenia:   21.06.2021r. -ŁÓDŹ 
 
 Dane do faktury (nazwa i adres firmy):

NABYWCA:  ......................................................................      ODBIORCA/ PŁATNIK:  ................................................
                           
 .............................................................................................      .............................................................................................
        
 .............................................................................................      ..............................................................................................

NIP  .......................................................................                     NIP   .......................................................................

  
   Należność za uczestnictwo ...............(liczba osób) x ..................(kwota szkolenia) zostanie:

*WYPEŁNIĆ OBOWIĄZKOWO: adres mail na który zostanie wysłana faktura …...................................................

 przelana na konto  14 1160 2202 0000 0004 5361 4747   ( termin płatności 7 dni po otrzymaniu faktury)
                                    

WARUNKI UCZESTNICTWA:
Warunkiem przyjęcia zgłoszenia na szkolenie jest przesłanie wypełnionego formularza  e-mailem  na  nasz adres.
 Potwierdzamy zgłoszenia otrzymane mailowo!!!   Kontaktujemy się w przypadku odwołania szkolenia lub innych zmian organizacyjnych. 
Ewentualnej rezygnacji należy dokonywać nie później niż na 3 dni robocze  przed terminem szkolenia,  
W przeciwnym razie uczestnik zostanie obciążony całością kosztów, niezależnie od powodów rezygnacji. 
Nieobecność zgłoszonego uczestnika zobowiązuje do zapłaty pełnej należności.   

  Tak, wyrażam zgodę na przetwarzanie powyższych danych osobowych w celu realizacji zgłoszenia oraz dla  celów
           marketingowych przez  Centrum Edukacji Vademecum zgodnie z ust. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 101 z 2002,
           poz. 926 późn. zm.) oraz z ustawą  o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144 z 2002, poz. 1204 z późn. zm.).

    Przesłanie karty zgłoszenia stanowi akceptację warunków Centrum Edukacji Vademecum 

         

            ................................................                                                                             ............................................................
       
                     pieczęć   zakładu                                                                                        pieczęć i podpis osoby  uprawnionej   

* Właściwe zaznaczyć.   
                                                                                                                          




