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      Pomagamy lokalnie   
 Inflacja uderza w najbiedniejszych. Więcej za żywność i paliwo 

 

 Takiego okresu przyśpieszonego tempa wzrostu cen nie mieliśmy przynajmniej od dekady. Pojawią się 

żądania waloryzacji świadczeń społecznych. Główny ekonomista Polskiej Rady Biznesu, powiedział, że przyszły 

rok, zwłaszcza kampania przed wyborami prezydenckimi, będzie okresem, kiedy zaczną się przebijać mocniej 

oczekiwania dotyczące waloryzacji transferów społecznych.  Na przestrzeni ostatnich trzech lat wartość realna 

świadczenia 500+ spadła zdaniem niektórych analityków do 270 zł . Za wyznacznik wzrostu cen wzięto porówna-

nie wydatków gospodarstw domowych w latach 2016-2019. Te rosną nie tylko wraz z cenami. Co gorsza, prognozy 

ekonomistów zakładają, że w najbliższym czasie wzrost cen przyspieszy i za rok 500+ w porównaniu z momentem 

startu programu będzie warte  220-230 zł. Rozwiązaniem problemu spadku siły nabywczej pieniędzy byłaby walo-

ryzacja świadczenia. Tak jak ma to miejsce w wielu innych 

przypadkach (np. emerytury). Na razie jednak nie słychać, 

by w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 

pracowano nad taką zmianą. Według analityków z punktu 

widzenia budżetu nie byłoby to bardzo duże obciążenie. 

Przynajmniej w krótkim okresie czasu. Musi być jednak na 

to polityczna zgoda, a tej na razie brakuje.  
 

          Redaktor Naczelny dr Tomasz Grad 

 

 

 

https://www.facebook.com/naszezaglebiefundacja 

https://finanse.wp.pl/emerytury-6123215136261761c
https://film.wp.pl/punkt-widzenia-6027628707431553c
https://film.wp.pl/punkt-widzenia-6027628707431553c
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 Zmiany w prawie oświatowymZmiany w prawie oświatowym  

                              Najnowsze zmiany obejmująNajnowsze zmiany obejmują  
Zmiana lub nowelizacja 7 ustaw oraz wprowadzenie, zmiana lub nowelizacja 26  roz-
porządzeń Najnowsze zmiany w ustawachNajnowsze zmiany w ustawach   

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz ustawy o finan-
sowaniu zadań oświatowych    

Dz. U. poz. 1681 
Data ogłoszenia: 2019-09-03 
Data wejścia w życie: 2020-01-01 

    Wprowadzone zostają przepisy dające podstawę prawną do tworzenia w szkołach po-
nadpodstawowych oddziałów przygotowania wojskowego – tzw. wojskowych klas 
mundurowych oraz określają zasady ich funkcjonowania.  

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lipca 2019 r. w sprawie 
ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oświaty    

Dz. U. poz. 1481 
Data ogłoszenia: 2019-08-08 

Ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych 
innych ustaw   

Dz. U. poz. 1287 
Data ogłoszenia: 2019-07-11 
Data wejścia w życie:  2019-09-01,  

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 maja 2019 r. w spra-
wie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo oświatowe    

Dz. U. poz. 1148 
Data ogłoszenia: 2019-06-19 

Ustawa z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami    

Dz. U. poz. 1078 
Data ogłoszenia: 2019-06-11 
Data wejścia w życie: 2019-09-12 z wyjątkiem art. 30 pkt 3 i 4, które wchodzą w ży-
cie z dniem 1 stycznia 2020 r.  

Ustawa z dnia 25 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty i ustawy – Prawo 
oświatowe   

Dz. U. poz. 761 
Data ogłoszenia: 2019-04-26 
Data wejścia w życie: 2019-04-27 

Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem 
stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  

dr Tomasz Grad 
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Fundacja prowadzi nieodpłatny  

punkt  ,min: 

Konsultacje 

 Logopedyczne 

 Pedagogiczne 

 Prawne 

 Mediacyjne 

 Komunikacyjne 

Biuro fundacji: Czeladź ul. 

Wojkowicka 2 

Redakcja Kuriera zagłębia 

Ul. Wojkowicka 62 

Kontakt telefoniczny:   

tel. 791 398 061 

Poradnik Fundacji na stronie .  

www.fundacjanaszezaglebie.com.pl 

Druki aplikacyjne do pobrania na 

stronie fundacji 

www.fundacjanaszezaglebie.com.pl 

Znajdź nas na Facebooku 

https://www.facebook.com/

Fundacja-Wspierania-Rozwoju-

Zasob%C3%B3w-Ludzkich-Nasze-

Zag%C5%82%C4%99bie-

746964942019191/?ref=hl 
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tel. : +48 32 785 96 97 tel. kom. : +48 506 709 816 

biuro@mikaconsulting.eu 

MIKA CONSULTING Monika Sajkiewicz Sp.J 

ul. Wojkowicka 14a, 41-250  Czeladź 

biuro@mikaconsulting.eu http://www.mikaconsulting.eu/ 

            NIP: 6252349449 

mailto:biuro@mikaconsulting.eu
mailto:biuro@mikaconsulting.eu
http://www.mikaconsulting.eu/
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Tajemnicze miejsca regionu                 

Modne sporty 2019/2020 

 
                        KURIER  ZAGŁĘBIA Odświeżamy sucharki czyli z 

cyklu  „ po śląsku” 

1. Jedna baba spowiado sie, 

że rozwaliła na głowie 

chłopa swego gornek z 

gliny. Ksiądz jej na to: 

– A żałujecie to aby? 

– Toć! Przecę za niego 100 

złotych dałach!  

2. To jest tako staro 

opowieść, ale prawdziwo. 

Jeden górnik spotkoł roz 

kamrata i pado mu: 

– Ty Paulek, słyszołeś to 

jakie to nieszczęście 

naszego sztygra spotkało? 

– Nie. A co mu się stało? 

– A dyć borok z moją starą 

uciekł!  

3. Jedna baba powadziła sie 

z mężem. We wieczór, 

kiedy sie jeszcze nie 

pogodzili, maż wziął 

kartkę i napisoł: „staro 

obudź mie o piątej rano”. 

Rano obudził sie o 

siódmej. Już chcioł ryknąć 

na baba. Naroz widzi na 

stole kartkę. „Stary, 

wstowej, już pięć  

4. Siedzi se syneczek przi 

kałuży i pije ta woda. 

Na to przichodzi tako 

stareczka we plyjdzie i 

pado mu: 

– Synek, nie pij tyj wody, 

bo to je sam maras, puć 

sam ino do mie, dom ci 

szolka tyju… 

– Proszę, co pani mówiła? 

– A nic, nic, pij, pij 

goroliku, pij…  

5. Wiysz dziołcha – godo 

chop do baby – może my 

już dzisioj tyn bonbon 

Patrykowi z tego papiyrka 

odwiniemy. Dyć już go 

tydzień tak cycko  

 

Fundacja Wspierania Rozwoju Zasobów Ludzkich „Nasze Zagłębie” 

Organizacja Pożytku Publicznego    

 
 
 

                 Co to za miejsce?  
 Odpowiedzi można nad-
syłać mailowo na adres :     
fundacjanaszezaglebie@onet.pl 

do   20.11.2019r.  
 
5 pierwszych osób, które 
nadeślą prawidłowe od-
powiedzi, otrzyma nagro-
dę w postaci zestawu      
puzzli—1000 szt. 

  

Kalistenika- aktywność fizyczna polegająca na 
treningu siłowym opartym na ćwiczeniach z wyko-
rzystaniem własnej masy ciała, takie jak np. 
„pompki”, „mostki”, „brzuszki” i „dipy”. Jest często 
łączona ze stretchingiem. Często błędnie nazywana 
„kalinistyką”. Ma pozytywny wpływ na układ krwio-
nośny człowieka oraz kształtuje mięśnie, równowa-
gę, zwinność i koordynację[1]. Wykorzystuje się ją w 
ramach treningu wojskowego oraz wychowania 
fizycznego w szkołach na całym świecie. 

 

 
CrossFit- program treningu siłowego i kondycyjnego, 
który opiera się na wzroście dziesięciu najważniej-
szych zdolności siłowych. Podczas ćwiczeń rozwija się 
siłę i masę mięśni, aby wzmocnić siłę ruchu mięśni. 
Wykonanie ćwiczeń crossfit następuje w sposób in-
tensywny, bez czasu na przerwę. W crossfit ćwiczy 
się jednocześnie podnoszenie ciężarów, sprawność 
atletyczną, odporność. Wyrabia odporność krążenio-
wą oraz oddechową, siłę i wytrzymałość mię-
śni, rozciągliwość, szybkość, sprawność, psychomoto-
rykę, równowagę i precyzję . 

 

 

 

Street –workout- aktywność fizyczna polegająca 
na wykorzystywaniu elementów zabudowy miej-
skiej lub specjalnie wykonywanych do tego celu par-
ków do ćwiczeń opartych głównie o kalistenikę[1]. 
Mimo że taki typ treningu jest w powszechnym uży-
ciu od długiego czasu, określenie street worko-
ut powstało dopiero około 2009 roku. Ma on szero-
kie zastosowanie jako trening siłowy w takich spor-
tach jak sztuki walki, atletyka czy parkour. 
W Polsce istnieje ponad 30 lokalnych grup zajmują-
cych się tym sportem. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Sport
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pompka_(%C4%87wiczenie_fizyczne)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mostek_gimnastyczny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Brzuszki
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Dipy&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stretching
https://pl.wikipedia.org/wiki/Uk%C5%82ad_krwiono%C5%9Bny_cz%C5%82owieka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Uk%C5%82ad_krwiono%C5%9Bny_cz%C5%82owieka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kalistenika#cite_note-brit-1
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wychowanie_fizyczne
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wychowanie_fizyczne
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mi%C4%99sie%C5%84
https://pl.wikipedia.org/wiki/Odporno%C5%9B%C4%87
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stretching
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sport
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zabudowa_miejska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zabudowa_miejska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kalistenika
https://pl.wikipedia.org/wiki/Street_workout#cite_note-1
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sporty_si%C5%82owe
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sztuki_walki
https://pl.wikipedia.org/wiki/Atletyka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Parkour
https://pl.wikipedia.org/wiki/Polska
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Polska Macierz Szkolna  w Czeladzi 

                                                                                                                                                    
  
 Polska Macierz Szkolna to organizacja oświatowo – społeczna, której Koło powstało w Czeladzi w dzielnicy Piaski w 1916 roku i 
funkcjonowało do roku 1939, prowadząc między innymi  miejską  bibliotekę. Biblioteka i czytelnia była obsługiwana przez Panią Marię Noga-
jową – obecnie patron Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czeladzi. Szkoła Podstawowa nr 5 w Czeladzi zachowała patrona Polską Macierz Szkol-
ną po zlikwidowanym gimnazjum. Patron ma wiele zalet – badając historię organizacji dzieci i młodzież pogłębiają wiedzę  o historii Czeladzi, 
historii Polski,  historii polskiej edukacji, dorobku polskich pisarzy, którzy związani byli z Polską Macierzą Szkolną jak Henryk Sienkiewicz, czy 
Ignacy Baliński, kształcąc postawy patriotyczne. 
 Od września 2015 roku najpierw w  Gimnazjum nr 3 a teraz w Szkole Podstawowej nr 5 prowadzone są  działania upowszechniające 
wiedzę o historii Polskiej Macierzy Szkolnej, poprzez organizację  konkursów  i akademii okolicznościowych, współpracując ze Stowarzysze-
niem Miłośników Czeladzi, a od dwóch lat z Fundacją „Korona Polska” reprezentowaną przez Panią Zofię Nawarską Wierzchowską, prezesa 
Fundacji  i  Leszka Wierzchowskiego. Zarząd Fundacji, zgodnie ze swoją misją, którą jest  między innymi pomoc młodzieży polsk iej w edukacji 
historycznej, kulturalnej , w wychowaniu w wartościach etycznych i moralnych, finansuje nagrody dla zwycięzców konkursów na temat patro-
na szkoły, przeznaczając na nie kwotę trzech tysięcy złotych rokrocznie. Organizacją konkursów zajmuje się nauczycielka języka polskiego pani 
Grażyna    Majer-Ziemblicka – są to konkursy plastyczne, recytatorskie, literackie. Finał konkursów odbywa się corocznie w czerwcu, w obec-
ności Zarządu Fundacji. Szkoła bardzo ceni sobie życzliwość Fundacji, gdyż uczniowie i uczennice- zwycięzcy konkursów, otrzymywali wysokie 
nagrody. 
 

Oto wiersz konkursowy Natalii Wojniak:                                                                                                                    red. Iwona Sułkowska 
                          

   Polska Macierz Szkolna 
   Została założona, by uczyć dzieci 

   i dorosłych w świecie. 
   Miała ludziom pomagać w potrzebie, 

   Pozwolić godnie żyć! 
   Sienkiewicz, Osuchowski, Pieńkowski 

   otworzyli swe serca, 
   by służyć Polakom. 
   Gdyby ich zabrakło, 

   co by się z nami stało? 
   Świat wiedzy  byłby dla nas zamknięty. 

ISSN:   2450-8519         
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                         Obowiązek dopłacania do pobytu rodzica w DPS 
 

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej pobyt w domu pomocy społecz-
nej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzyma-
nia mieszkańca. Artykuł 61 ustęp 1 ustawy o pomocy społecznej stwier-
dza, iż obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy spo-
łecznej są w kolejności:1) mieszkaniec domu, a w przypadku osób mało-
letnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka, 2) małżonek, 
zstępni przed wstępnymi, 3) gmina, z której osoba została skierowana do 
domu pomocy społecznej – przy czym osoby i gmina określone w pkt 2 i 
3 nie mają obowiązku wnoszenia opłat, jeżeli mieszkaniec domu ponosi 
pełną odpłatność. Opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wno-

szą: 1) mieszkaniec domu, nie więcej jednak niż 70% swojego dochodu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z docho-
dów dziecka, nie więcej niż 70% tego dochodu;2) małżonek, zstępni przed wstępnymi – zgodnie z umową zawartą w trybie art. 103 ust. a) w 
przypadku osoby samotnie gospodarującej, jeżeli dochód jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, 
jednak kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% tego kryterium, b) w przypadku osoby w rodzinie, 
jeżeli posiadany dochód na osobę jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, z tym że kwota dochodu pozostająca 
po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie;3) gmina, z której osoba została skierowana 
do domu pomocy społecznej – w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi 
przez mieszkańca i członków rodziny. Dodatkowo opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej mogą wnosić inne osoby tj. dalsi krewni, osoby 
obce, instytucje. Artykuł 61 ust. 2 pkt 1 pełni funkcję ochronną – nie pozwala na bezwzględne żądania uiszczenia opłaty w całym wymiarze 
przez mieszkańca dysponującego dochodami pozwalającymi na taki wydatek. Zakłada bowiem, że obciążenie z tytułu opłaty, jakie ciążyć ma 
na mieszkańcu, nie może obejmować więcej niż 70% jego miesięcznego dochodu; 30% dochodu powinno pozostać do dyspozycji mieszkańca 
i nie może – nawet za jego wolą – być przeznaczone na pokrycie kosztów pobytu w domu pomocy społecznej. Jeżeli kwota 70% dochodu 
mieszkańca domu jest większa lub równa 100% opłacie za pobyt, odpowiadającej średniemu kosztowi utrzymania mieszkańca w domu po-
mocy społecznej danego rodzaju (lub typu), to sam mieszkaniec zostaje – w drodze decyzji – zobowiązany do uiszczania opłaty za pobyt w 
domu. Jeżeli kwota 70% dochodu mieszkańca jest mniejsza od opłaty za pobyt w domu, następuje ustalenie podmiotów zobowiązanych do 
jej uiszczania w stosownych częściach. Do poniesienia części opłaty obowiązani są, zgodnie z art. 61 ust. 2 pkt 2: małżonek mieszkańca, zstęp-
ni oraz wstępni mieszkańca. Użyty w art. 61 ust. 2 pkt 2 przyimek „przed” zamieszczony między wyrazami „zstępni” i „wstępni” oznacza, że 
jeżeli brak małżonka mieszkańca, organ powinien poszukiwać zobowiązanych wśród zstępnych. Jeżeli wśród zstępnych organowi pomocy 
społecznej uda się odnaleźć taką osobę, to wymierzając opłatę, wskaże w decyzji mieszkańca, jego małżonka i zstępnego. Jeżeli metoda ra-
chunkowa określona w art. 62 ust. 2 pkt 2 lit. a lub b wykaże, że zstępni nie podołają samodzielnie opłacie w części nieuiszczanej przez miesz-
kańca, organ poszukuje wstępnych i bada ich możliwości finansowe w zakresie wnoszenia opłaty. Wówczas podmiotami zobowiązanymi do 
ponoszenia opłaty są: mieszkaniec, jego małżonek, zstępny (zstępni) oraz wstępny (wstępni). Jeżeli wysokość dochodu małżonka,  zstępnego 
lub wstępnego będącego osobą samotnie gospodarującą albo też małżonka, zstępnego lub wstępnego mającego status osoby w rodzinie jest 
wyższa od kwoty 300% kryterium dochodowego określonego odpowiednio w art. 8 ust. 1 pkt 1 (kryterium dochodowe dla osoby samotnie 
gospodarującej to 634 zł) albo 2 (kryterium dochodowe na osobę w rodzinie to 514 zł), organ pomocy społecznej, orzekając na podstawie art. 
59 ust. 1, ustala wysokość opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej członka ich rodziny w wysokości maksymalnie do kwoty 30% kosztu 
utrzymania mieszkańca domu (100% opłaty za pobyt), jednakże nie wyższej niż różnica między kwotą dochodu a kwotą 300% kryterium do-
chodowego, która nie może doznawać uszczerbku z tego tytułu, że członek rodziny z racji okoliczności życiowych określonych w  art. 54 ust. 
1 został skierowany do domu pomocy społecznej. Zgodnie z ustawową definicją dochód na osobę w rodzinie – to dochód rodziny podzielony 
przez liczbę osób w rodzinie; podczas gdy na dochód rodziny składa się suma miesięcznych dochodów wszystkich osób w rodzinie. Tak więc 
wszystko, co mieści się w dochodach ponad granice korzystające z prawnej ochrony zapewnionej przez art. 61 ust. 2 pkt 2 lit. a i b, może być 
decyzją organu przeznaczone na pokrycie niedoborów w opłacie za pobyt mieszkańca w domu pomocy społecznej.  Sytuację osobistą, rodzin-
ną, dochodową i majątkową osoby lub rodziny ustala się na podstawie różnych dokumentów np: dowodu osobistego lub innego dokumentu 
stwierdzającego tożsamość; skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka lub książeczki zdrowia dziecka (do wglądu);  dokumentów określają-
cych status cudzoziemca w Rzeczypospolitej Polskiej; decyzji właściwego organu w sprawie renty, emerytury, świadczenia przedemerytalne-
go lub zasiłku przedemerytalnego, emerytury pomostowej, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, uposażenia w stanie spoczynku, 
renty strukturalnej oraz renty socjalnej; orzeczenia komisji do spraw inwalidztwa i zatrudnienia wydanego przed dniem 1 września 1997 r., 
orzeczenia lekarza orzecznika o niezdolności do pracy, niezdolności do samodzielnej egzystencji, orzeczenia komisji lekarskiej; orzeczenia o 
niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności; zaświadczenia albo oświadczenia o wysokości wynagrodzenia z tytułu 
zatrudnienia, zawierającego informacje o wysokości potrąconej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie 
zdrowotne, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w części finansowanej przez ubezpieczonego oraz składki na ubezpieczenie cho-
robowe; zaświadczenia albo oświadczenia o wysokości wynagrodzenia uzyskiwanego na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, 
umowy o dzieło czy dowodu otrzymania renty, emerytury, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, emerytury pomo-
stowej, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, uposażenia w stanie spoczynku, renty strukturalnej oraz renty socjalnej 

 
Opracowanie dr  Tomasz Grad na podstawie: 

 
https://www.eporady24.pl/obowiazek-doplacania-do-pobytu-rodzica-w-dps,pytania,16,102,20115.html  

 

 .  

https://www.eporady24.pl/obowiazek-doplacania-do-pobytu-rodzica-w-dps,pytania,16,102,20115.html
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Pomagamy!!! 

Fundacja prowadzi szkolenia!! 

Fundacja organizuje szkolenia stacjonarne i wyjazdowe dla szkół, instytucji publicznych, firm i organizacji na     
każdy wybrany temat. Zapewniamy kompleksową obsługę,      

Napisz lub zadzwoń!!! 
                  fundacjanaszezaglebie@onet.pl  lub Tel. 791 398 061       Oddzwonimy i ustalimy termin szkolenia .  

Koszt szkolenia uzależniony jest od wymagań i możliwości zamawiającego 
Proponujemy Państwu profesjonalną organizację szkoleń dla Rad Pedagogicznych, firm i instytucji na     

miejscu lub w terenie. 
Zapewniamy kompleksową organizację szkoleń: w tym: zajęcia merytoryczne, poczęstunek, wyżywienie, noclegi, 

imprezy integracyjne, materiały edukacyjne. 
 szkolenia  przeprowadzane są elastycznie wg. potrzeb i możliwości zainteresowanych. 

                                                                     
Zrealizujemy każdy temat szkolenia!!!! 

 

ISSN:   2450-8519         

Fundacja Wspierania Rozwoju Zasobów Ludzkich „Nasze Zagłębie” 

Organizacja Pożytku Publicznego    

ING o/Czeladź: 62 1050 1269 1000 0090 7607 7032  
 

Potrzebujesz Pomocy? 
 

Zadzwoń — 606956622 
 

 Napisz — fundacjanaszezaglebie@gmail.com 
 

 Przyjdź do naszego biura — Czeladź ul. Wojkowicka 2 

 

mailto:fundacjanaszezaglebie@onet.pl
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500 plus na każde dziecko. Zmiany w programie 500 plus  

Możesz złożyć wniosek na dziecko bez kryterium dochodowego 

Uwaga na „kancelarie prawne” pomocy frankowiczom 

ISSN:   2450-8519        KURIER  ZAGŁĘBIA 
     Rebusy algebraiczne 

Fundacja Wspierania Rozwoju Zasobów Ludzkich „Nasze Zagłębie”             

Organizacja Pożytku Publicznego    

 Nowe pole do ich działalności otworzył wydany niedawno wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie kredy-
tów we frankach szwajcarskich. Otworzył on drogę dochodzenia spraw przed polskimi sądami. Większość z tych kancelarii funkcjonowała 
już wcześniej – co można zauważyć po ich reklamach w mediach społecznościowych z dopiskiem „sponsorowane”. Występują one pod 
nazwami kancelaria i dalej następuje nazwa, ewentualnie reklamują się pod nazwą usługi, którą oferują czyli upadłość konsumencka,    
antywindykacja, uzyskiwanie odszkodowań, odzyskaj koszty polisolokaty itp. Reklamują się już nawet w postaci ulotek rozdawanych w 
większych miejscowościach lub plakatów na tablicach ogłoszeń. Podstawę ich działalności stanowi luka w przepisach prawnych,              
regulujących zawody prawnicze. Natomiast ustawodawca nie garnie się do usunięcia tej luki prawnej. Kancelarie te funkcjonują w ramach 
spółek z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółek akcyjnych (często na swojej stronie internetowej i w materiałach reklamowych nie 
zamieszczają takiej informacji) i w sposób nierzetelny się reklamują, przypisując sobie cudze zasługi, a spece od reklamy potrafią przekonać 
do ich oferty i podpisania niekorzystnej dla siebie umowy na obsługę prawną. Natomiast adwokaci i radcy prawni mają zakaz reklamy, więc 
ich agresywnych reklam nie zobaczycie. Nie mogą oni również tworzyć spółek z ograniczoną odpowiedzialnością lub akcyjnych w celu wy-
konywania swojego zawodu. Również wątpliwa pod kątem przepisów etycznych jest współpraca adwokatów i radców z takim 
"kancelariami prawnym". Adwokat i radca prawny zazwyczaj używa swojego tytułu zawodowego z podaniem nazwiska (tak jak ja to robię). 
Bo zabronione jest używanie tytułu zawodowego "adwokat" i "radca prawny". Natomiast używanie nazwy "kancelaria prawna" lub "biuro 
prawne" nie jest zabronione. Warto wspomnieć, że w swojej ofercie informują, że współpracują z adwokatem, radcą prawnym lub profe-
sjonalnym pełnomocnikiem. Tylko nie wiadomo z kim, bo często dopiero poszukują adwokata lub radcy, który poprowadzi sprawę przed 
sądem. Zresztą można sobie wyszukać w internecie opinię o takich "kancelariach" - że co jakiś czas ogłaszają upadłość i w jej miejsce            
powołują kolejną spółkę albo wypłacają małą część uzyskanej kwoty itp. Są to spółki, które w rzeczywistości zarabiają multum na pośred-
nictwie w dostępie do adwokata lub radcy prawnego !!!. Pamiętajmy też że jeśli sami nie występujemy w sądzie, to tylko (z pewnymi wyjąt-
kami) adwokat i radca prawny może nas reprezentować. Więc po co nam pośrednik ? 
 
                                                                                                                                                                                          Adw, dr Mariusz Poślednik 

 Od 1 lipca świadczenie wychowawcze przysługuje na wszystkie dzieci, bez względu na dochody 
rodziny. Zgodnie z ustawą prawo do świadczenia będą miały wszystkie dzieci i nastolatkowie do 18 lat, 
również jedynacy, bez względu na dochody rodziny. nioski o wypłatę 500 plus można składać już od 1 
lipca, na razie drogą elektroniczną i masowo korzystają z niej rodzice. Od najbliższego 1 sierpnia wnioski 
będzie można też składać drogą tradycyjną, w urzędach gminy. Średnio zamożni rodzice, którzy mając 
nawet relatywnie nieduże dochody – a koszty przy dzieciach zawsze są duże – nie spełniali kryterium 
dochodowego i na pierwsze dziecko pieniędzy nie dostawali. Samotne matki i samotni ojcowie bez kla-
rownych relacji z partnerem, którym przepisy, niezależnie od dochodu, także nie dawały prawa do 500 
plus na dziecko. Teraz, wszystkie dzieci są równe. I na każde przysługuje świadczenie 500 zł miesięcznie. 
Co ważne, dość żmudnej buchalterii – spełniane kryterium czy nie, dość gromadzenia papierów. Po zmia-
nie program „Rodzina 500+” obejmuje wszystkie dzieci do 18. roku życia. W związku z tym, w ustawie z 
dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci uchylone zostaną wszystkie przepisy 
dotyczące wszystkich rozwiązań z zakresu kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia wy-
chowawczego. Są to przepisy, które bezpośrednio odnoszą się do dochodu (jak np. katalog dochodów, 
wysokość kryterium dochodowego, czy utrata i uzyskanie dochodu), ale także wiele przepisów, które są 
pośrednio związane z uzależnieniem przyznania świadczenia wychowawczego od dochodu, Nie są to jed-
nak jedyne zmiany. Przy okazji ustawodawca wprowadza wiele innych rozwiązań, które mają na celu 
usprawnienie realizacji programu, a także obniżenie jego kosztów. Ale nie tylko – po zmianach program 
obejmie także dzieci znajdujące się w placówkach wychowawczych. przyznanie świadczenia z programu 
„Rodzina 500+” w postaci dodatku dzieciom umieszczonym w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, 
– wprowadzenie szczególnego, 3-miesiecznego terminu, liczonego od dnia urodzenia dziecka, na złożenie 
wniosku o świadczenie wychowawcze na nowo narodzone dziecko. Złożenie wniosku w tym terminie 
będzie skutkowało przyznaniem świadczenia wychowawczego z wyrównaniem od dnia narodzin dziecka, 
– wprowadzenie rozwiązania pozwalającego na przyznanie, z zachowaniem ciągłości, świadczenia       
wychowawczego drugiemu z rodziców dziecka w przypadku śmierci rodzica, któremu świadczenie zostało     
przyznane na dany okres lub który zmarł przed rozpatrzeniem złożonego wniosku, 
– zmiana okresu świadczeniowego, na jaki ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, 
– wprowadzenie przepisów proceduralnych regulujących sposób postępowania w przypadku zmiany 
miejsca zamieszkania osoby ubiegającej się/otrzymującej świadczenie wychowawcze, 
– likwidacja obowiązku rozstrzygania o przyznaniu świadczenia w drodze decyzji administracyjnej na rzecz 
prostszego rozwiązania na wzór sprawdzonego już rozwiązania funkcjonującego w programie „Dobry 
start” – polegającego na wydawaniu informacji o przyznaniu świadczenia.   Red. Marek Opyrcha 
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 Niedopuszczalne jest znęcanie się przez człowieka nad zwierzętami w jakiejkolwiek formie. Ustawa zawiera bardzo szeroką definicję 

znęcania się. Tytułem przykładu należy wskazać, że pod pojęciem znęcania się podpada zarówno umyślne zranienie lub okaleczenie zwierzę-

cia, bicie zwierząt czy ich przewożenie w sposób powodujący zbędne cierpienie i stres, ale też obcowanie płciowe ze zwierzęciem (zoofilia) 

czy organizowanie walk zwierząt. Zabronionych jest również szereg innego rodzaju zachowań, takich jak np. nabywanie zwierząt domowych 

na targowiskach, targach i giełdach, nabywanie lub wprowadzanie do obrotu psów i kotów poza miejscami ich chowu lub hodowli, rozmnaża-

nie psów i kotów w celach handlowych czy przeciążanie zwierząt używanych do pracy. Jakie są kary za znęcanie się nad zwierzętami? Wiele 

zachowań związanych z naruszeniem ustawy o ochronie praw zwierząt jest penalizowanych na gruncie przepisów, to znaczy, że przewidziane 

są za nie kary. Część z nich stanowi wykroczenia, czyli zachowania o mniejszej, co do zasady, szkodliwości społecznej. Niektóre jednak są prze-

stępstwami. Do kar, których orzeczenie jest możliwe, w zależności od rodzaju czynu zabronionego należą: grzywna, areszt (czyli pozbawie-

nie wolności na okres do 30 dni), ograniczenie wolności (czyli obowiązek wykonywania nieodpłatnie prac społecznie użytecznych). 

Fundacja włączyła się w ogólnoświatową  akcję ”Chrońmy zwierzęta” 

http://cyfrowo.com.pl/

