Fundacja Polskiej Akademii Nauk
ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE ON-LINE

Stypendia i zasiłki szkolne w roku
szkolnym 2022/2023, w tym dla uczniów
będących obywatelami Ukrainy
24.08.2022 r.
PROGRAM SZKOLENIA:
1. Jakie są podstawy prawne udzielania pomocy materialnej dla uczniów?
2. Kim są adresaci stypendiów i zasiłków szkolnych?
3. Komu przysługuje prawo do stypendium szkolnego, komu do zasiłku szkolnego?
4. Jakie należy spełnić warunki, aby otrzymać stypendium szkolne?
5. Jak prawidłowo ustalić dochód uprawniający do stypendium szkolnego?
6. Jak postępować w przypadku zmiany sytuacji dochodowej rodziny ucznia po przyznaniu
stypendium?
7. Jak postępować w przypadku zmiany miejsca zamieszkania ucznia, utraty lub
zawieszenia władzy rodzicielskiej przez rodziców ucznia, utraty statusu ucznia?
8. Komu przysługuje zasiłek szkolny?
9. Jakie należy spełnić warunki, aby otrzymać zasiłek szkolny?
10. Jaka jest procedura postępowania w sprawie o przyznanie zasiłku szkolnego?
11. Które wydatki można uznać, a które zakwestionować, jako wydatki na cele edukacyjne?
12. Czy i jak można udzielić stypendium szkolnego w formie pieniężnej w stanie epidemii lub
zagrożenia epidemicznego COVID-19?
13. Na czym polega wykonanie decyzji przyznającej stypendium szkolne?
14. Jaka jest procedura postepowania w sprawie wstrzymania lub cofnięcia prawa do
stypendium szkolnego?
15. Jak postępować w przypadku konieczności zwrotu nienależnie pobranego stypendium?
16. W jakich okolicznościach i w jaki sposób można odstąpić od żądania zwrotu całości lub
części nienależnie pobranych świadczeń?
17. Jakie są zasady udzielania świadczeń pomocy materialnej dla uczniów będących
obywatelami Ukrainy?
18. Jakie warunki muszą być spełnione, aby móc przyznać stypendium szkolne lub zasiłek
szkolny uczniowi będącemu obywatelem Ukrainy?
19. Jaka jest procedura postępowania w sprawie przyznania stypendium i zasiłku szkolnego
uczniowi - obywatelowi Ukrainy, począwszy od przyjęcia wniosku aż do realizacji decyzji
przyznającej świadczenie?
20. Podsumowanie szkolenia. Dyskusja

Wykładowca

Osoba do kontaktu

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Socjolog o wieloletnim doświadczeniu jako pracownik socjalny
i kierownik ośrodka pomocy społecznej oraz dydaktyk w obszarze
pomocy społecznej i pracy socjalnej; ekspert funduszy unijnych w
dziedzinie zabezpieczenia społecznego i administracji publicznej. Od
wielu lat specjalizuje się w stosowaniu prawa pomocy społecznej w
praktyce. Od ponad 10 lat prowadzi szkolenia umożliwiające
uczestnikom praktykowanie zdobytej wiedzy i umiejętności.
Współautorka ogólnopolskich publikacji z zakresu zabezpieczenia
społecznego. Konsultantka i doradczyni merytoryczna wybranych
ośrodków pomocy społecznej.

✓

Agnieszka Skwarzyńska
Tel. 81 745 06 00
Tel. kom. 514 062 750
e-mail:
a.skwarzynska@fundacjapan.lublin.pl

Termin
24 sierpnia 2022 r., godz. 10.00 – 14.00

Miejsce szkolenia:

Fundacja Polskiej Akademii Nauk - Oddział w Lublinie,

Miejsce
szkolenia
Pałac Czartoryskich, Plac Litewski 2, 20-080 Lublin

Szkolenie realizowane będzie w formie on-line. Przed szkoleniem otrzymają
Państwo na adres mailowy link do platformy szkoleniowej.
✓ Termin i godzina:
15 maja 2013 r., godz. 10.00-15.00
Platforma umożliwia komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami za
pośrednictwem czatu. Platforma szkoleniowa jest dostępna przez przeglądarkę
internetową na dowolnym komputerze i nie wymaga instalowania dodatkowego
✓ Cena:
250 oprogramowania.
zł netto/os.

✓

Zwolnione z VAT w przypadku finansowania szkolenia
ze środków publicznych.
Cena obemuje:
Cenamateriały szkoleniowe, zaświadczenie
o ukończeniu szkolenia, lunch i serwis kawowy.
300 zł netto / os.

UWAGA! RABAT 15% dla drugiej i kolejnej osoby
Zwolnione z VAT w przypadku
finansowania
szkolenia
przynajmniej w 70%
zgłoszonej
z tej samej
instytucji.
ze środków publicznych.

Cena obejmuje: materiały szkoleniowe i zaświadczenie o ukończeniu szkolenia
Wypełniony
formularz zgłoszeniowy prosimy przesłać
w wersji elektronicznej

Zgłoszenia:

mailem lub faksem do 8 maja 2013 r.

UWAGA! RABAT 10% dla drugiej i kolejnej osoby z tej samej instytucji.

Uwaga: Ilość miejsc ograniczona.

Płatność przelewem podstawie faktury w terminie 14 dni po szkoleniu.

Brak pisemnej rezygnacji na 3 dni przed terminem
szkolenia będzie równoznaczny z obciążeniem Państwa
50% kwoty odpłatności za szkolenie.

Zgłoszenia
Płatność
przelewem na podstawie faktury otrzymanej
pozgłoszeniowy
szkoleniu.
Wypełniony formularz
prosimy przesłać mailem na adres:

a.skwarzynska@fundacja-pan.lublin.pl lub szkolenia@fundacjapan.pl
lub poprzez formularz na stronie www.fundacjapan.pl do 19 sierpnia 2022 r.
Uwaga: Przyjęcie zgłoszenia potwierdza mailowo pracownik Fundacji!
Ilość miejsc ograniczona.
Niezgłoszenie rezygnacji najpóźniej na 2 dni przed terminem szkolenia będzie
równoznaczny z obciążeniem Państwa kwotą odpłatności za szkolenie.
Fundacja Polskiej Akademii Nauk zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia
w przypadku nie zebrania odpowiedniej liczby uczestników.

Fundacja Polskiej Akademii Nauk
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA SZKOLENIE ON-LINE
Stypendia i zasiłki szkolne w roku szkolnym 2022/2023
24.08.2022 r.
DANE UCZESTNIKA:
Imię i Nazwisko:
Stanowisko:
E-MAIL:
TELEFON KONTAKTOWY:

□ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Polskiej Akademii Nauk w celu:
realizacji mojego zgłoszenia i uczestnictwa w szkoleniu, a także w celu dokonania czynności rozliczeniowych*.
Zostałem poinformowany, iż zgoda może zostać przeze mnie wycofana w dowolnym momencie, poprzez
wysłanie wiadomości o wycofaniu zgody na adres szkolenia@fundacjapan.pl
(*Brak zgody uniemożliwia realizację zgłoszenia i uczestnictwo w szkoleniu)

………………………………………………
podpis uczestnika szkolenia

□ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Polskiej Akademii Nauk w celu
informowania mnie drogą elektroniczną o organizowanych szkoleniach. Zgoda dotyczy podanego adresu
poczty e-mail. Zostałem poinformowany, iż zgoda może zostać przeze mnie wycofana w dowolnym momencie,
poprzez wysłanie wiadomości o wycofaniu zgody na adres szkolenia@fundacjapan.pl

………………………………………………
podpis uczestnika szkolenia

DANE DO FAKTURY:
NABYWCA:
ADRES:
NIP:

ODBIORCA:
ADRES:

□

Oświadczam, że uczestnictwo w szkoleniu opłacone jest co najmniej w 70% ze środków publicznych

………………………………………………
miejscowość i data

………………………………………………
pieczęć instytucji

………………………………………………

imię i nazwisko oraz podpis osoby zgłaszającej

Wypełniony formularz zgłoszeniowy prosimy przesłać mailem na adres:
a.skwarzynska@fundacja-pan.lublin.pl lub szkolenia@fundacjapan.pl
Fundacja Polskiej Akademii Nauk
ul. Spokojna 1, 20-400 Lublin
Tel.+ 48 81 745 06 00, email: fundacja@fundacja-pan.lublin.pl, www.fundacjapan.pl
NIP: 712-27-97-397 REGON: 432657205 KRS: 0000160127

