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Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk
Medycznych w Kielcach

Juwenalia 2015 trwają. Będzie się działo!
A Studenckawiosnakulturalnawpełni.DziśstudenciprzejdąulicamiKielcwbarwnymkorowodzieiprzejmąwładzęwmieście
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O

kazja do nawiązania nowych
znajomości, zintegrowania się
całego środowiska studenckiego, a przede wszystkim dobra
zabawa – tak o juwenaliach mówi Monika Krężołek, przewodnicząca Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa
i Nauk Medycznych w Kielcach.
Juwenalia 2015 w Kielcach
trwają. Wczoraj do zabawy dołączyli studenci uczelni niepublicznych, którzy spotkali się
przy grillu. To był wstęp do tego, co nastąpi dziś, a będzie się
działo! O godzinie 12 z miasteczka Politechniki Świętokrzyskiej wyruszy korowód studentów, którzy ulicami Kielc
przejdą pod Urząd Miasta.
A na wieczór zaplanowana
jest zabawa w klubie Euforia. –
Impreza odbędzie się pod hasłem „Od zmierzchu od świtu”.
Nie zabraknie konkursów z nagrodami – zachęca Monika. –
Zapraszam też do udziału we
wszytskich wydarzeniach, które towarzyszom juwenaliom.

b Tak w minione juwenalia na korowodzie bawiły się obecne studentki trzeciego roku studiów stacjonarnych z kosmetologii. Liczymy na zabawne przebrania także w tym roku.

Walczą o komputerowe prawo jazdy

W

e wtorek, 28 kwietnia
w budynku Wyższej
Szkoły Ekonomii,
Prawa i Nauk Medycznych
w Kielcach odbywał się wojewódzki etap informatycznego
konkursu, dzięki któremu
można było się zakwalifikować
do centralnego szczebla zawodów i uzyskać Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych.

Ważny dokument,
uznawany na świecie
Udział w konkursie wzięli uczniowie szkół podstawowych,
gimnazjalnych i ponad gimna-

zjalnych. Przedstawiciel Polskiego Towarzystwa Informatycznego, Michał Łatasiewicz
czuwał nad przebiegiem konkursu.
Uzyskanie certyfikatu ECDL
stwierdza, czy dana osoba posiada pewny poziom umiejętności korzystania z systemów
komputerowych, poświadcza,
że jego posiadacz zdał pomyślnie teoretyczny egzamin
sprawdzający wiedzę w zakresie podstawowych pojęć technologii informatycznej i sześć
egzaminów praktycznych
sprawdzających umiejętność
obsługi komputera.

Certyfikat jest ważny
beztermiowo
W krajach takich jak Włochy
czy Wielka Brytania posiadanie takiego dokumentu jest
na porządku dziennym.
Certyfikat ECDL zachowuje
swoją ważność bezterminowo.

Jeden z nielicznych
ośrodków
Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach jest jednym z nielicznych
ośrodków akademickich w województwie świętokrzyskim,
który posiada prawa do certyfikowania ECDL.

Prawa człowieka ukazane w filmie

W

yższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk
Medycznych w Kielcach zaprasza studentów
oraz osoby zainteresowane
problematyką praw człowieka w filmie na pokaz przedfestiwalowy w ramach 13 Objazdowego Festiwalu Filmowego Watch Docs.
Projekcja filmowa odbędzie się w środę, 27 maja,
w sali 624, przy ulicy Jagiellońskiej 109A w Kielcach.
Szczegółowy program pokazu przedfestiwalowego jest
następujący: o godzinie 16
zacznie się projekcja filmu,

zatytułowanego
„Łowcy
Zbrodniarzy”. Twórcami tego szwajcarskiego obrazu
z 2014 roku są: Juan José
Lozano & Nicolas Wadimoff
(czas trwania 52 minuty).
Opowiada on o prawnikach,
którzy tropią zbrodniarzy,
próbujących
ukryć
się
przed
sprawiedliwością
w Szwajcarii.
Z kolei poetyckie ostrzeżenie przed samozagładą,
do której nieustannie dąży
ludzkość to film „Jesteśmy
stajemy się śmiercią”. Twórcą tego francuskiego obrazu
z 2014 roku jest Jean-Gabriel

Périot. Projekcja rozpocznie
się o godzinie 17.15 i potrwa
cztery minuty!
Po tej międzynarodowej
wędrówce, widzowie przeniosą się na grunt polski.
O 17.25 zostanie pokazany
polski obraz w reżyserii Andrzeja Mańkowskiego, zatytułowany „Dzieci dzwonią”.
Jedt to próba odpowiedzi
na pytanie, kto i po co dzwoni do Telefonu Zaufania dla
Dzieci i Młodzieży.
Więcej informacji na temat Festiwalu na stronie
www.watchdocs.kielce.pl.
Zapraszamy!
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Chcemy pomagać podatnikom
Łukasz Pluszewski: Na czym polega wypełnianie zeznań podatkowych i jakie są główne cele
oraz założenia akcji, która miała
miejsce na terenie naszej uczelni?
Emilia Koza: Głównym celem
akcji jest pomoc dla podatników w wypełnianiu zeznań
podatkowych. Zazwyczaj
otrzymują oni informacje PIT11 od swoich pracodawców,
ale nie do końca wiedzą, co
z nimi zrobić i w jaki sposób
wypełnić swoje rozliczenie.
Przeznaczeniem akcji, którą
prowadzimy, jest pomoc dla
podatników we właściwym
wypełnianiu zeznań podatkowych oraz ukazanie, jak powinno się to robić prawidłowo.
Mówi Pani, że obywatele w skali
ogólnokrajowej mają problemy
z właściwym wypełnianiem zeznań podatkowych?
E.K.: Rzeczywiście często
zdarza się, że podatnicy nie
wiedzą, jak wypełnić zeznanie, w której rubryce wpisać
swoje dochody oraz pozostałe
kwoty wykazane w informacjach o dochodach otrzymanych od pracodawcy. Mimo
dostępnych, opracowywanych i wydawanych corocznie
broszur informacyjnych przez
Ministerstwo Finansów, złożoność i wielość podatkowych regulacji prawnych stanowi dla podatników niechęć
edukacji w tym zakresie.
Beata Sokołowska: Przede
wszystkim chcemy uświadomić podatników, że zeznanie
podatkowe nie jest tak skomplikowane, jak się wydaje.
Wypełniając zeznanie podat-

kowe staramy się wyraźnie
wskazywać na istotę kolejności dokonywanych w nim zapisów, które tworzą logiczny
ciąg faktów, począwszy
od powstania przychodu i dochodu, poprzez odliczenia
od dochodu, wyliczenia podatku, odliczenia od podatku
i kwotę należnego podatku.
Skoro rozmawiamy o właściwym wypełnianiu zeznań podatkowych, to chciałbym zapytać, na co należy zwrócić szczególną uwagę?
E.K.: Jeżeli chodzi o samo zeznanie podatkowe, należy pamiętać o wykazaniu wszystkich dochodów osiągniętych
w minionym roku podatkowym i wpisać je do odpowiednich pozycji. Bardzo ważnym
elementem zeznania podatkowego jest podpis podatnika. Należy pamiętać, iż zeznanie bez podpisu staje się nieważne (nie stanowi rozliczeniowego dokumentu podatkowego).
B.S.: Przede wszystkim jedną
z ważniejszych kwestii jest
sprawdzenie swoich danych
identyfikacyjnych, czyli numeru pesel oraz w szczególności adresu zamieszkania
w ostatnim dniu roku podatkowego, bowiem to wskazuje,
do którego miejscowo Urzędu
Skarbowego należy złożyć zeznanie podatkowe.
Z perspektywy czasu oraz doświadczenia zawodowego,
na czym mogą polegać owe
trudności z wypełnieniem zeznania z punktu widzenia podatników?
E.K.: Często zdarza się, że faktycznie podatnicy nie wiedzą,

FOT. ARCHIWUM UCZELNI

A Rozmowa z Emilią Kozą i Beatą Sokołowską - starszymi referentami z Działu Obsługi Pośredniej I Urzędu Skarbowego

b Studenci Wydziału Prawa przy wsparciu pracowników I Urzędu
Skarbowego w Kielcach udzielali bezpłatnej pomocy przy wypełnianiu zeznań rocznych PIT37. Od lewej: Agnieszka Polak, Paulina
Pietrusińska i Piotr Kukulski.
w których rubrykach powinni
wpisać swoje dochody, jak
również samo obliczenie podatku czasami sprawia trudność. Znaczne trudności dotyczą zasad oraz zakresu stosowanych ulg i odliczeń,
w szczególności ulg rehabilitacyjnych i rodzinnych.
B.S.: Dużą trudność sprawia
także nadążenie za zmieniającymi się przepisami. Istnieje
wiele odliczeń od dochodu
oraz od podatku, o których
podatnicy nie wiedzą, a mogliby z nich skorzystać.
W ostatnich dwóch latach
wiele zmieniło się na przykład
w uldze na dzieci oraz w uldze
z tytułu użytkowania sieci
Internet. W związku z powyższym chcemy uświadomić po-

datnikom, że wypełniając
swoje zeznanie możemy skorzystać między innymi z takich odliczeń.
A z czego mogą wynikać trudności z właściwym wypełnieniem zeznania podatkowego?
E.K.: Samo wypełnienie zeznania nie jest tak naprawdę
trudne. Przepisy nie powinny
sprawiać trudności, ponieważ
jedynym wzorem do wyliczenia jest obliczenie podatku.
Tak więc jest to raczej kwestia
mylnego przeświadczenia, że
podatnicy nie potrafią tego
zrobić. Mimo długiego okresu
funkcjonowania powszechnego podatku dochodowego
od osób fizycznych (od 1992
r.) to negatywne przeświadczenie o niemożności samo-

dzielnego wypełnienia zeznań jeszcze istnieje, szczególnie u osób starszych – choć
jest to tendencja malejąca.
B.S.: W podstawowym formularzu zeznania podatkowego
PIT-37 jest krok po kroku opisane, co należy zrobić i właśnie z tych wskazówek oraz informacji należy korzystać wypełniając swoje zeznanie.
Z czego mogą wynikać te obawy
wśród podatników?
E.K.: Może to wynikać z tego,
iż kiedyś popełnili jakiś błąd
w wypełnieniu zeznania i pozostaje w nich obawa, że
znów może to przytrafić się.
B.S.: Podatnicy nie chcą po raz
kolejny podejmować się samodzielnego wypełnienia zeznania podatkowego, ponieważ wiedzą, że są osoby, które
zajmują się rozliczaniem PITów zarówno amatorsko, jak
i w biurach rachunkowych.
W związku z powyższym wolą udać się do tych osób, aby
mieć pewność, że zeznanie
podatkowe zostanie wypełnione w sposób prawidłowy.
Jeżeli ludzie mają obawy
przed popełnieniem błędu, to
musi być tego jakiś powód.
Na przykład bardzo poważna
sankcja lub strata materialna.
E.K.: Jeśli chodzi o zeznania
oraz pojawiające się błędy, to
zawsze można je skorygować.
Jest czas, aby wykonać ewentualną korektę, a pracownicy
Urzędu Skarbowego w tym
pomagają, wskazując gdzie
pojawił się błąd. Nie ma z tego
tytułu żadnych sankcji podatkowych, jeśli podatnik sam
złoży korektę błędnego zeznania. Sankcje mogą powstać do-

piero wówczas, gdy Urząd
Skarbowy w wyniku postępowania kontrolnego i podatkowego stwierdzi nierzetelność
złożonego zeznania.
Zastanawiam się również
nad taką kwestią, że być może
obywatele nie mają dostatecznego zaufania do organów państwa. Niezależnie od tego czy
mówimy o organach ścigania,
organach finansowych lub innych. Co Panie o tym sądzą?
E.K.: Może tak być, aczkolwiek staramy się żeby jak najwięcej podatników darzyło
nas zaufaniem i korzystało
z naszej pomocy, której będziemy udzielać. Zasada
„zaufania obywatela do organów Państwa” wynikająca
z Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej jest bezwzględnie
respektowana przez organy
podatkowe. Jednym z praw
wynikających z tej podstawowej zasady konstytucyjnej
jest prawo do składnia korekt
wszelkich deklaracji i zeznań
podatkowych nieograniczoną
ilość razy – bez żadnych konsekwencji finansowych.
B.S.: Właśnie za pomocą takich akcji, jak ta prowadzona
w dniu dzisiejszym, chcemy
ocieplić nasz wizerunek. Zawsze chętnie niesiemy pomoc
podatnikom. Chcielibyśmy
również edukować w ten sposób, postarać się wytłumaczyć, jak właściwie wypełnić
zeznanie, aby kolejnym razem nie było już żadnych wątpliwości. Krótko mówiąc,
chcemy pokazać, że to naprawdę nie jest takie trudne.
Dziękuję za rozmowę.
ŁUKASZ PLUSZEWSKI

Kłamstwo ma krótkie nogi... - wizyta w Polskim Towarzystwie Kryminalistycznym

Studenci z koła
naukowego „Per aspera
ad astra”
24 kwietnia grupa studentów
Wydziału Prawa oraz Bezpieczeństwa Wewnętrznego Wyższej Szkoły Ekonomii Prawa
i Nauk Medycznych w Kielcach
wyruszyła, w doskonałych nastrojach, na wykład do Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego w Warszawie. Z tą
grupą byli także dziekan Wydziału Prawa, doktor Krzysztofa Wątorek oraz opiekun koła
naukowego prawa karnego

„Per aspera ad astra”, Halina
Szarecka.

Wykrywacz kłamstw ważna teoria i cenna
praktyka
Studenci podczas spotkania
z biegłym sądowym z zakresu
badań wariograficznych zapoznali się z wieloma nurtującymi ich kwestiami. Były one
związane z przesłuchiwaniem
osób podczas śledztwa tak zwanym wykrywaczem kłamstw.
Poznali też historię wariografu
oraz praktyki jego stosowania.
W ramach prezentacji tego, jak
przebiega badanie podejrzanego wariografem, jedna ze studentek mogła przekonać się
o tym na własnej skórze jak to
dobrze mówić prawdę.
KATARZYNA CENDROWSKA

FOT. ARCHIWUM PRYWATNE

Co to jest i jak działa wariograf
– między innymi tego mogli się
dowiedzieć studenci, którzy
gościli w Polskim Towarzystwie Kryminalistycznym
w Warszawie.

b Studenci podczas spotkania z biegłym sądowym z zakresu badań
wariograficznych zapoznali się z wieloma nurtującymi ich kwestiami.

b Jak przebiega badanie podejrzanego wariografem? Jedna ze studentek mogła przekonać się o tym na własnej skórze.
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Jak pozostać wiecznie piękną?
Katarzyna Cendrowska: Obecnie jesteś studentką drugiego
roku kosmetologii Wyższej
Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk
Medycznych w Kielcach. Opowiedz nam, jak zaczęła się Twoja przygoda z kosmetologią?
Paulina Maciejska: - Od bardzo dawna interesowałam się
tym tematem. Każda ciekawostka, informacja czy nowinka kosmetyczna budziły
we mnie chęć pogłębiania
i zdobywania wiedzy.
Z ogromną przyjemnością
przekazywałam innym, co
według mnie jest dobre,
a czego unikać. Cieszyłam
się, że mogę pomóc w taki
sposób i nadal to robię. Czułam, że ta dziedzina jest dla
mnie odpowiednia, dlatego
pomyślałam o studiowaniu
kosmetologii. W klasie maturalnej, za namową bliskich,
po przemyśleniu za i przeciw
postanowiłam, że dobrym
kierunkiem będą także techniki dentystyczne. Los zadecydował, że jestem studentką kosmetologii. Można powiedzieć, że to pewnego rodzaju przeznaczenie
(śmiech).
Czym konkretnie zamierzasz
zajmować się w przyszłości
w kosmetologii? Jaka dziedzina kosmetologii pasjonuje Cię
najbardziej?
- Nie myślałam jeszcze
o konkretnej dziedzinie. Bardzo interesują mnie zabiegi
pielęgnacyjne i upiększające
na twarz. Przyznaję również,

że największą pasją dla mnie
jest wizaż.
Uwielbiam patrzeć
na uśmiech i radość oczu
dziewczyny czy dojrzałej kobiety, z której poprzez makijaż wydobywa się naturalne
piękno i oszlifowuję niczym
diament. Czy to jest właśnie
ta dziedzina, czas pokaże.
Czy w Twoim życiu posiadasz
jeszcze jakąś pasję oprócz kosmetologii?
- W wolnej chwili lubię coś
naszkicować, a zwłaszcza
suknie wieczorowe i suknie
ślubne. Z pewnością technicznie nie wyglądają jak
światowej sławy projektantów, ale za każdym razem
staram się robić to bardziej
starannie i udoskonalać
technicznie „projekty”. Jeśli
można nazwać to pasją,
ostatnimi czasy bardzo lubię
kombinować w kuchni,
a jeszcze bardziej, jeśli moje
pomysły kulinarne cieszą innych (śmiech).
Zbliżają się teraz coraz bardziej
słoneczne dni, doradź nam, co
powinnyśmy zrobić, aby dobrze zabezpieczyć naszą skórę
na nadchodzące duże dawki
promieni słonecznych?
- Każdy z utęsknieniem czeka na korzystanie z kąpieli
słonecznych, które poprawiają nasze samopoczucie,
odporność, koloryt skóry
i przede wszystkim przyczyniają się do produkowania
witaminy D3 potrzebnej
do prawidłowej budowy na-

szych kości. Jednak powinniśmy podchodzić do tego
racjonalnie, gdyż oprócz dobroczynnych właściwości
istnieją negatywne skutki tj.
poparzenia, przebarwienia,
przyspieszony proces starzenia się skóry oraz zmiany nowotworowe. Dlatego też należy zaopatrzyć się w preparaty ochronne zawierające
filtry SPF dostosowane
do typu naszej karnacji.
Ważne jest, by w miarę możliwości unikać słońca w okolicach godzin południowych
i powtarzać smarowanie co
około trzy godziny lub
po całkowitym zmyciu. Warto zwrócić uwagę na okolicę
oczu, której skóra jest delikatniejsza i bardziej skłonna
do powstawania zmarszczek,
a dzięki okularom z filtrami
UV możemy tego uniknąć.
Stosując filtry nie odbieramy
sobie możliwości posiadania
pięknej opalenizny, a eliminujemy szkodliwe promienie.
Powiedz nam jak dbać o naszą
skórę każdego dnia, aby była
promienna i zdrowa?
- Myślę, że powinniśmy trzymać się schematu:
demakijaż, oczyszczanie, tonizowanie i nawilżanie stosując przy tym produkty odpowiednie do naszego typu
cery zarówno rano jak i wieczorem. Raz w tygodniu możemy zastosować skoncentrowana maskę, która w zależności od potrzeby w szyb-

ki sposób dostarczy nam
składników odżywczych.
Tak jak wyżej wspomniałam,
filtry SPF, ale też odpowiedni
makijaż. Ciężkie kosmetyki,
nakładane w dużej ilości, nie
dostosowane do potrzeby
naszej skóry mogą zaburzyć
jej prawidłowe funkcjonowanie i zdrowy wygląd. Dołączając do tego wartościową
dietę, ośmiogodzinny sen,
podczas którego następuje
regeneracja skóry będziemy
cieszyć się młodą i piękną
cerą znacznie dłużej.
Zdradź nam, jakie będą najnowsze trendy, jeżeli chodzi
o makijaż na nadchodzący
czas?
- Wiosna to wspaniałe kolory
zwłaszcza na ustach: morela,
landrynkowy róż, makowa
czerwień, malinowy róż
i wszystkie odcienie nude.
Jednym z mocnych trendów
jest rzut błękitu na oczy
w postaci kresek, neonów
oraz metalicznych brązów
na całą powiekę.
Nadal w trendach pozostaje
klasyka: kreska eyelinerem
o różnej grubości, a także
klasyczne smoky eyes. Pozostając przy oczach, kolejnym
kolorem wiodącym będą odcienie lawendy. Jeśli jesteśmy szczęśliwymi posiadaczkami nieskazitelnej cery, prawdziwym HOT jest
make-up no make-up, czyli
prawdziwa naturalność!
Dziękuję za rozmowę.
KATARZYNA CENDROWSKA

FOT. ARCHIWUM PRYWATNE

A Z Pauliną Maciejską rozmawia Katarzyna Cendrowska - studentka drugiego roku prawa w WSEPiNM w Kielcach

b Paulina Maciejska jest studentką kosmetologii Wyższej Szkoły
Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach.

FOT.ANDRZEJ ŻELEŹNIKOW

Pokonali Twardziela, czyli ekstremalny supermaraton po Górach Świętokrzyskich

bTwardziel Świętokrzyski po raz kolejny zakończony sukcesem organizacyjnym i sportowym. W rajdzie wzięło udział ponad 200 piechurów z całego kraju na dystansach 100 i 50 kilometrów. „Setkę” ukończyło prawie 120
osób, w tym 19 kobiet. Imprezę sprawnie przeprowadził Komitet Organizacyjny, pracujący w prawie niezmienionym składzie po raz jedenasty, z pomocą studentów Turystyki i Rekreacji WSEPiNM. Zapraszamy za rok!
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