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P O W I A T

Nowe wiadczenia rodzinne
Od 1 maja br. mamy prawdziw¹ rewolucjê w wiadczeniach rodzinnych. Wprowadzi³a j¹ nowa

wiedziona lub pozostaj¹ca w

Ustawa o wiadczeniach rodzinnych z 28

listopada 2003 r. Ró¿norodne zasi³ki zast¹pi³ jeden podstawowy zasi³ek
rodzinny wzbogacony o siedem ró¿nych dodatków i dwa wiadczenia
opiekuñcze.

separacji)
Powy¿szego dodatku nie otrzyma
osoba, która:
-

osoba poszukuj¹ca pracy,
-

ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty socjalnej lub

wiadczenia opiekuñcze:

Zasi³ek rodzinny

*

Zasi³ek pielêgnacyjny  144 z³

*

wiadczenie pielêgnacyjne  420 z³

i dodatki z tytu³u:

Korzystania z urlopu wychowawczego  400 z³ m-cznie
Samotnego wychowywania dziecka
do 7 lat i utraty zasi³ku dla bezrobotnych  400 z³ m-cznie
Samotnego wychowywania dziecka  170 z³ lub 250 z³
ka¿de dziecko niepe³nosprawne lub niepe³nosprawne

w stopniu znacznym
*

4.

samotnego wychowywania

ci 170 z³ miesiêcznie lub 250 z³

*

na

Wynosi 400 z³ m-cznie.

dziecka; przys³uguje w wysoko-

Urodzenia dziecka  jednorazowo  500 z³

*

miesiêcznie na ka¿de dziecko w
przypadku wychowywania dziecka posiadaj¹cego orzeczenie o
niepe³nosprawnoci lub znacznym stopniu niepe³nosprawnoci.
Nie przys³uguje je¿eli dziecko lub
osoba ucz¹ca siê ma ustalone pra-

Edukacji i rehabilitacji dziecka

wo do renty lub renty socjalnej

niepe³nosprawnego - 50 z³ na dziecko do lat 5

5.

- 70 z³ na dziecko 6-24 lat
*

Rozpoczêcia roku szkolnego  jednorazowo  90 z³

*

Podjêcia przez dziecko nauki w szkole

edukacji i rehabilitacji dziec-

ka niepe³nosprawnego; przys³uguje na ucz¹ce siê lub poddane
rehabilitacji dzieci posiadaj¹ce

poza miejscem zamieszkania  przez 10 m-cy

orzeczenia o niepe³nosprawnoci

40 z³  gdy dziecko doje¿dza
80 z³  gdy mieszka poza domem (np. w bursie)

do 16 roku ¿ycia lub 24 roku ¿ycia
o znacznym lub umiarkowanym
stopniu

niepe³nosprawnoci.

Wyp³acany jest przez 12 m-cy w
Zasi³ek rodzinny ma na celu

DODATKI PRZYS£UGUJ¥CE

czêciowe pokrycie wydatków na

DO ZASI£KU RODZINNEGO z

utrzymanie dziecka.

tytu³u :

W okresie zasi³kowym od 1

1.

urodzenia dziecka  jest to jed-

maja 2004 r. do 31 sierpnia 2005 r.

norazowy dodatek, przys³uguje na

wysokoæ

ka¿de urodzone dziecko w rodzi-

zasi³ku

rodzinnego

nie uprawnionej do pobierania za-

wynosi:

si³ku rodzinnego
-

- wynosi 500 z³;

43 z³  na pierwsze i drugie

2.

korzystania z urlopu wycho-

dziecko ,

wawczego  przys³uguje przeby-

-

53 z³  na trzecie dziecko,

waj¹cym na urlopie wychowaw-

-

66 z³ na czwarte i kolejne

czym ojcu lub matce dziecka, opie-

dzieci.

kunowi prawnemu, osobie przysposabiaj¹cej dziecko. Przys³ugu-

Zasi³ek rodzinny ³¹cznie z do-

je na dziecko do ukoñczenia 4 lat a

datkami przys³uguje:

jeli jest niepe³nosprawne do 18 lat

-

rodzinom

wychowuj¹cym

dzieci, je¿eli miesiêczny ich

przez:
-

kracza 504 z³ na osobê w ro-

-

-

-

36 m-cy w przypadku wiêcej ni¿
jednego dziecka;

dzinie lub 583 z³  w razie wychowywania dziecka niepe³-

24 m-ce w przypadku wychowywania jednego dziecka;

dochód za 2002 rok nie prze-

-

72 m-cy jeli dziecko jest nie-

nosprawnego

pe³nosprawne i legitymuje siê

na dzieci do 18 lat lub jeli siê

orzeczeniem o niepe³nospraw-

ucz¹ nie d³u¿ej ni¿ do 21 lat,

noci lub o znacznym stopniu

na ucz¹ce siê

niepe³nosprawnoci.

dziecko niepe³-

do 24 lat, gdy ma

Nie otrzyma go jednak osoba, któ-

orzeczony umiarkowany lub

ra przebywaj¹c na urlopie wycho-

znaczny

wawczym otrzymuje:

nosprawne

stopieñ

niepe³no-

sprawnoci

Zasi³ek ten oraz dodatki nie

-

zasi³ek macierzyñski,

-

podjê³a zatrudnienie,

-

posiada uprawnienia do eme-

przys³uguj¹ jeli dziecko przeby-

rytury, renty lub renty socjal-

wa w rodzinie zastêpczej lub in-

nej

stytucji zapewniaj¹cej ca³odobo-

Wynosi 400 z³ m-cznie

we utrzymanie (dom pomocy spo-

3.

³ecznej, placówka opiekuñczo 

dziecka w wieku do lat 7 i utraty

wychowawcza).

prawa do zasi³ku dla bezrobot-

s a mo tn e g o wy c h o wy wa n i a

nych; przys³uguje osobie uprawKto mo¿e z³o¿yæ wniosek:

nionej do zasi³ku rodzinnego samotnie wychowuj¹cej

dziecko do

-

matka lub ojciec dziecka,

ukoñczenia 7 lat, jednak maksymal-

-

opiekun prawny dziecka,

nie przez okres 3 lat.

-

osoba

-

Samotne

przysposabiaj¹ca

wychowywanie

dziecko,

dziecka nale¿y udokumentowaæ:

osoba pe³noletnia ucz¹ca siê

-

¿yj¹ albo samodzielnie utrzy-

-

odpisem aktu zgonu ma³¿onka
(wdowa, wdowiec),

muje siê z orzeczonych alimentów.

owiadczeniem o stanie cywilnym (panna, kawaler),

w szkole jeli jej rodzice nie

-

kuñczo  wychowawcza) oraz w
rodzinie zastêpczej.

dzinie nie przekracza 583 z³.

Wynosi 144 z³.

Nie przys³uguje jednak osobie,
która:

Kto wyp³aca:

-

W okresie zasi³kowym od 1 maja

orzeczeniem s¹du (osoba roz-

wysokoci : 50 z³ dla dziecka w
wieku do 5 lat oraz 70 z³ dla dzieci
w wieku od 6 do 24 lat.
6.

rozpoczêcia roku szkolnego;

dodatek ten jest przeznaczony na
wydatki szkolne dla dzieci ucz¹cych siê w szkole podstawowej,
ponadpodstawowej, gimnazjalnej
lub ponadgimnazjalnej. Wyp³acany jest we wrzeniu w wysokoci
90 z³ na ka¿de dziecko jeli rodzi-

ma ustalone prawo do zasi³ku
przedemerytalnego lub wiad-

2004 r. do 31 sierpnia 2005 r.

czenia przedemerytalnego

·

-

ma prawo do renty socjalnej,

spo³ecznej osobom:

-

osoba w rodzinie ma ustalone

- uprawnionym do zasi³ku

prawo do wczeniejszej eme-

nego

Gminy lub orodki pomocy

emerytury lub renty,

wiadczenia pielêgnacyjnego

*

*

siêcznie i przys³uguje rodzinom, w
których dochód na osobê w ro-

nie jest zarejestrowana w powiatowym urzêdzie pracy jako

wiadczenia rodzinne

S T R Z E L E C K I

-

rytury na to dziecko

*

urlopu wychowawczego,

dziecko przebywa w instytucji

*

samotnego

zapewniaj¹cej

ca³odobow¹

opiekê przez co najmniej 5 dni

7.

podjêcia przez dziecko nauki

w szkole poza miejscem zamiesz-

wychowywania

dziecka,
*

samotnego

wychowywania

w tygodniu w zwi¹zku z ko-

dziecka w wieku do lat 7 i utra-

niecznoci¹ kszta³cenia lub re-

ty prawa do zasi³ku dla bezro-

habilitacji.

botnych,

nie

-

wiadczenia pielêgnacyjnego

podlega kryterium dochodowemu.,

Zasi³ek

pielêgnacyjny

-

bezrobotnym i pobieraj¹cym

przys³uguje w celu czêciowego

zasi³ek przedemerytalny lub

pokrycia wydatków wynikaj¹cych
z koniecznoci zapewnienia oso-

wiadczenie przedemerytalne,
-

osobom, którym zasi³ek ro-

-

osobom zatrudnionym u pra-

bie niepe³nosprawnej opieki i po-

dzinny i pielêgnacyjny wyp³a-

mocy innej osoby w zwi¹zku z niezdolnoci¹ do samodzielnej egzy-

ca³ ops,

stencji.

codawców zatrudniaj¹cych 31

Przys³uguje niepe³nosprawne-

marca 2004 r. nie wiêcej ni¿ 4

mu dziecku legitymuj¹cemu siê

pracowników

orzeczeniem o niepe³nosprawno-

oraz

ci, osobie niepe³nosprawnej ze

*

znacznym

marca 2004 r. co najmniej 5 pra-

stopniem

niepe³no-

sprawnoci lub umiarkowanym je-

Pracodawcy zatrudniaj¹cy 31

cowników, KRUS, ZUS osobom:

¿eli niepe³nosprawnoæ powsta³a

-

przed ukoñczeniem 21 roku ¿ycia

dzinnego z dodatkami z tytu³u:

Uprawnionym do zasi³ku ro-

oraz wszystkim osobom powy¿ej

*

urodzenia dziecka,

75 roku ¿ycia.

*

kszta³cenia i rehabilitacji dziec-

Nie przys³uguje je¿eli osoba prze-

*

rozpoczêcia roku szkolnego,

bywa w instytucji zapewniaj¹cej

*

podjêcia nauki poza miejscem

-

zasi³ek pielêgnacyjny.

ka niepe³nosprawnego,

ca³odobowe utrzymanie (dom pomocy spo³ecznej, placówka opie-

zamieszkania,

Irena Brolik

na uprawniona jest do pobierania
zasi³ku rodzinnego.

rodzin-

z dodatkami z tytu³u:

Jak uczyæ o tym, co najbli¿ej?

kania; dodatek ten jest przeznaczony na czêciowe pokrycie wydatków zwi¹zanych z koniecznoci¹ zamieszkania dziecka w miejscowoci, w której znajduje siê
siedziba szko³y  w wysokoci 80
z³ oraz dziecku doje¿d¿aj¹cemu do
szko³y w kwocie 40 z³ przez okres
10 miesiêcy.

wiadczenia opiekuñcze  ich
celem jest czêciowe pokrycie wydatków ponoszonych przez rodzinê w zwi¹zku z koniecznoci¹ zapewnienia opieki i pielêgnacji niepe³nosprawnemu dziecku, niezale¿nie od wieku a tak¿e osobie
doros³ej. Warunkiem jest posiadanie orzeczenia o niepe³nosprawnoci dziecka do ukoñczenia 16 lat
oraz orzeczenia o znacznym stopniu

niepe³nosprawnoci

lub

umiarkowanym je¿eli niepe³no-

rodowisko geograficzne l¹ska by³o tematem czwartej ju¿ konferencji z
cyklu Moja ma³a Ojczyzna, organizowanego przez Zarz¹d Powiatu Strzeleckiego i Dom Wspó³pracy Polsko-Niemieckiej. Nauczyciele szkó³ ponadgimnazjalnych województw opolskiego i l¹skiego wys³uchali wyk³adów zwi¹zanych z t¹ tematyk¹ 8 czerwca.

sprawnoæ powsta³a przed ukoñczeniem 21 lat.

wiadczenie pielêgnacyjne 
przys³uguje osobom, które z powodu opieki nad niepe³nosprawnym dzieckiem zrezygnowa³y z
pracy, je¿eli opiekuj¹ siê dzieckiem
do 16 roku ¿ycia posiadaj¹cym
orzeczenie o niepe³nosprawnoci
lub starszym dzieckiem z orzeczenie o znacznym stopniu niepe³nosprawnoci. Wynosi 420 z³ mie-

U W A G A!
Wydzia³ Zarz¹dzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego
w Strzelcach Opolskich informuje,
¿e w zwi¹zku z przeprowadzeniem
w dniu 24 czerwca 2004 roku,
kwartalnego treningu systemu wykrywania
i alarmowania na terenie powiatu strzeleckiego,
oko³o godziny 17.00 mo¿e zostaæ przeprowadzona
g³ona próba syren.

