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Dodatek węglowy - nowe zadanie gmin od sierpnia 2022 r. 
oraz bieżąca realizacja świadczeń rodzinnych

TERMIN SZKOLENIA:

31.08.2022r.

Godz. 10.00 – 14:00

MIEJSCE SZKOLENIA:

RZESZÓW

GREIN HOTEL
Al. Rejtana 1

CENA SZKOLENIA:

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 m.in. z zakresu ustawy o świadczeniach 
rodzinnych oraz regulacji prawnych dotyczących ustalania dochodu w programie "Czyste Powietrze" bazujących na 
odpowiednio stosowanych przepisach i procedurach z ustawy o świadczeniach rodzinnych, wykorzystywanych także, 
zgodne z ustawą o dodatku osłonowym, do ustalania prawa do dodatku osłonowego. Konsultant podmiotów realizujących
ww. przepisy. Stały współpracownik naszej firmy.



Program spotkania szkoleniowego

I. Dodatek węglowy - nowe zadanie gmin od sierpnia 2022 r. – na podstawie
ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym, w szczególności:

1. Co to jest dodatek węglowy.
2. Kto może w gminie realizować dodatek węglowy/upoważnienia do
realizacji ustawy/odpowiednio stosowane przepisy ustawy o świadczeniach rodzinnych.
3. Osoby uprawnione do dodatku węglowego (Polacy, jakie kategorie
cudzoziemców).
4. Dodatek węglowy a źródło ogrzewania gospodarstwa domowego zgłoszone/wpisane do centralnej 
ewidencji emisyjności budynków.
5. Dodatek węglowy a domy wielorodzinne.
6. Definicja gospodarstwa domowego/sposób ustalania składu gospodarstwa
domowego jednoosobowego/wieloosobowego.
7. Terminy na rozpatrzenie wniosku/wypłatę dodatku węglowego.
8. Wzór wniosku o dodatek węglowy/dodatkowe dokumenty, w tym
oświadczenia.
9. Koszty obsługi.
10. Dodatek węglowy a dodatek osłonowy.

II. Bieżąca realizacja świadczeń rodzinnych, w szczególności:
1. Szczególne warunki przyznawania świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy (i nie tylko), będącym 
tzw. uchodźcami wojennymi, wprowadzone tzw. specustawą, tj. ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w 
związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
2. Nowy okres zasiłkowy w świadczeniach rodzinnych.
3. Pytania i odpowiedzi w sprawach bieżącej realizacji świadczeń rodzinnych.

Pozostałe miejsca  i terminy szkolenia:

• 22.08.2022r. - LUBLIN

• 23.08.2022r. - WARSZAWA

• 24.08.2022r. - TORUŃ

• 25.08.2022r. - OLSZTYN

• 31.08.2022r. - RZESZÓW



FORMULARZ     ZGŁOSZENIOWY

Prosimy o przesłanie e-mailem na: biuro@vademecum.org.pl 

   OTRZYMANIE FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO POTWIERDZAMY MAILOWO-
W PRZYPADKU NIEOTRZYMANIA POTWIERDZENIA,PROSIMY O KONTAKT TELEFONICZNY:

nr: (32) 641-1715, 509-954-651, 502-353-970

Zgłaszamy na szkolenie z zakresu: Dodatek węglowy - nowe zadanie gmin od sierpnia 2022 r. 
oraz bieżąca realizacja świadczeń rodzinnych

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

    (DRUKOWANE LITERY)

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

      

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

   (DRUKOWANE LITERY)

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

    

Termin i miejsce szkolenia:  .................................................................................................................................
 (*WYPEŁNIĆ OBOWIĄZKOWO)

 Dane do faktury (nazwa i adres firmy):

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

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

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

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

 przelana na konto  83 2030 0045 1130 0000 0867 9790    ( termin płatności 7 dni po otrzymaniu faktury)
                                    

WARUNKI UCZESTNICTWA:
Warunkiem przyjęcia zgłoszenia na szkolenie jest przesłanie wypełnionego formularza  e-mailem  na  nasz adres.
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   


