Zmiany ustaw: o świadczeniach
rodzinnych, o pomocy państwa w
wychowaniu dzieci oraz o pomocy
osobom uprawnionym do alimentów;
Małgorzata Kochańska i Katarzyna Wyzga
Program:
1. Zmiany w zakresie ustalania dochodu w ustawie
o świadczeniach rodzinnych, pomocy państwa w
wychowaniu dzieci oraz w ustawie o pomocy osobom
uprawnionym do alimentów:
- nowe zasady uzyskania dochodu w przypadku zatrudnienia, prowadzenia
działalności gospodarczej
- doprecyzowanie katalogu okoliczności uznawanych za utratę i uzyskania
dochodu (m. in. nowy sposób liczenia dochodu ze stypendium z unii
europejskiej)

2. Doprecyzowania zapisów dot. dodatku z tytułu opieki
nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu
wychowawczego,
3. Doprecyzowanie art. 16a i art. 17 ustawy dot. ustalenia
prawa opiekuna osoby niepełnosprawnej do specjalnego
zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego

Wykładowcy:

Małgorzata
Kochańska
i Katarzyna Wyzga
- pracownice Wydziału
Polityki Społecznej PUW
w Rzeszowie sprawujący
bezpośredni nadzór nad
realizatorami ustawy
o świadczeniach rodzinnych
oraz ustawy o pomocy
osobom uprawnionym do
alimentów, wykonujący na
co dzień kontrole w zakresie
świadczeń rodzinnych oraz
świadczeń z funduszu
alimentacyjnego
w województwie
podkarpackim

Termin i miejsce:
16 listopada 2017 (Cz),
godz. 10:00,
Rzeszów,

4. Zmiany przepisów dotyczących warunków
przyznawania świadczenia wychowawczego osobom
deklarującym samotne wychowywanie dzieci - 500plus
oraz jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka

ul. Grottgera 10,
sala 317 (PSS "Społem")

5. Weryfikacja spełnienia warunków uprawniających
do świadczenia wychowawczego, w szczególności
dotyczącego zamieszkiwania w Polsce

[w cenie materiały szkoleniowe
i poczęstunek]

6. Ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na
dzieci pozostające pod opieką naprzemienną rodziców
nie tworzących rodziny

Cena:
220 zł
Zgłoszenia:
1. telefonicznie:

17 85 218 62
2. e-mail:

szkolenia@betakom.org

7. Doprecyzowanie art. 27 ust. 5 ustawy - zbieg prawa
http://betakom.org
zgłoszenie
do świadczenia rodzicielskiego, świadczenia
elektroniczne
pielęgnacyjnego, zasiłku dla opiekuna, specjalnego zasiłku wymaga
opiekuńczego
potwierdzenia
8. Nowy sposób organizacji rozpatrywania spraw
z zakresu unijnej koordynacji systemów zabezpieczenia

przez BETAKOM
3. poczta:
Betakom

społecznego (przekazanie zadań wojewodzie)
9. Nowy sposób publikowania przez ministra właściwego
do spraw rodziny wzoru wniosku o świadczenie
wychowawcze oraz załączników do wniosku
10. Wydłużenia okresu składania wniosków o świadczenie
wychowawcze na kolejny okres świadczeniowy,
ich rozpatrywania i wypłaty przyznanych świadczeń
wychowawczych
11. Doprecyzowanie art. 6 ustawy
12. zmiany w kodeksie karnym dot. dłużników
alimentacyjnych
- kara grzywny, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności
do roku dla osoby, której dług alimentacyjny stanowi równowartość
co najmniej trzech należnych świadczeń okresowych
- wyższa kara dla osób, którzy nie płacąc alimentów, narażają osobę
uprawnioną na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb
życiowych

Rzeszów 2
Skr. Pocztowa 23

