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URLOP RODZICIELSKI
Istota i zasady korzystania z urlopu rodzicielskiego.
Od dnia 17 czerwca 2013 r. rodzice mają możliwość korzystania z nowego urlopu związanego
z urodzeniem dziecka - urlopu rodzicielskiego. Niezależnie od liczby dzieci urodzonych przy
jednym porodzie, wymiar tego urlopu nie może przekraczać 26 tygodni. Urlop ten przysługuje
bezpośrednio po wykorzystaniu przed nim, w pełnym wymiarze, dodatkowego urlopu
macierzyńskiego.
Urlop rodzicielski jest udzielany jednorazowo albo nie więcej niż w trzech częściach - nie
muszą być one równe, ale każda z części powinna obejmować co najmniej 8 tygodni i następować
bezpośrednio po części ją poprzedzającej.
Nie ma prawnego obowiązku korzystania z urlopu rodzicielskiego - to rodzice decydują, czy
skorzystają z tego uprawnienia, a jeżeli tak, to w jaki sposób. Ustawodawca przewidział w tym zakresie
kilka możliwych rozwiązań. Pełny okres urlopu lub jego część może wykorzystać jeden z rodziców oboje z rodziców mogą podzielić go również pomiędzy siebie (np.: pierwsze 13 tygodni wykorzystuje
matka dziecka, a kolejne 13 tygodni - ojciec). Istnieje również opcja, w ramach której oboje rodzice
przebywają na urlopie rodzicielskim równocześnie (nie więcej niż przez 13 tygodni).
Czy w trakcie urlopu rodzicielskiego można podjąć pracę?
Tak. W okresie urlopu rodzicielskiego można podjąć pracę u dotychczasowego pracodawcy
udzielającego tego urlopu, w wymiarze nie przekraczającym ½ etatu. Jest to możliwe na pisemny
wniosek rodzica korzystającego z urlopu złożony do pracodawcy w terminie nie krótszym niż 14 dni
przed rozpoczęciem pracy. W w/w wniosku powinno wskazać się wymiar czasu pracy oraz okres, przez
który rodzic zamierza łączyć korzystanie z urlopu rodzicielskiego z jej wykonywaniem. Pracodawca
powinien uwzględnić wniosek pracownika, chyba że nie jest to możliwe ze względu na organizację
pracy lub rodzaj pracy wykonywanej przez pracownika. O przyczynie odmowy uwzględnienia w/w
wniosku pracodawca powinien poinformować pracownika na piśmie.
ZASIŁEK RODZINNY
Czym jest i komu przysługuje zasiłek rodzinny?
Zasiłek rodzinny jest formą zapomogi udzielanej przez Państwo, która ma na celu częściowe pokrycie
wydatków związanych z utrzymaniem dziecka.
Prawo do zasiłku rodzinnego przysługuje:
• rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka;
• opiekunowi faktycznemu dziecka;
• osobie uczącej się.
Zasiłek rodzinny przysługuje rodzicom i opiekunom, do ukończenia przez dziecko:
• 18. roku życia lub nauki w szkole lub,
• nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21. roku życia albo,
• 24. roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem
o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.
Ponadto zasiłek rodzinny przysługuje osobie uczącej się, która kontynuuje naukę w szkole lub w szkole
wyższej, jednak nie dłużej niż do ukończenia przez nią 24. roku życia.
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Jaka jest wysokość zasiłku rodzinnego?
Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie:
1) 77 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;
2) 106 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia;
3) 115 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.
Przyznanie prawa do zasiłku rodzinnego uzależnione jest przede wszystkim od spełnienia kryterium
dochodowego. Zasiłek rodzinny przysługuje jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na
osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 539 zł. W sytuacji, gdy członkiem
rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem
o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek ten przysługuje, jeżeli dochód
rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 623 zł.
Gdzie należy złożyć wniosek o wypłatę zasiłku rodzinnego?
Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz innych świadczeń rodzinnych należy złożyć
w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy.
BECIKOWE
Czym jest i komu przysługuje „becikowe”?
Jest to jednorazowa zapomoga w wysokości 1000 zł na jedno dziecko, która przysługuje rodzicom
z tytułu urodzenia się dziecka.
Od 1 stycznia 2013 r. świadczenie to przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie
przekracza kwoty 1922 zł netto. Dochód ustala się tak, jak w przypadku ubiegania się o zasiłek
rodzinny. Świadczenie to, podobnie jak wszystkie świadczenia rodzinne, jest wolne od podatku
dochodowego.
Ponadto warunkiem koniecznym otrzymania zapomogi jest pozostawanie matki dziecka pod opieką
medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do dnia porodu, co powinno zostać udokumentowane
zaświadczeniem wystawionym przez lekarza lub położną.
Gdzie i w jakim terminie należy złożyć wniosek o wypłatę „becikowego”?
Wniosek o wypłatę „becikowego” należy złożyć w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka
w urzędzie gminy właściwym ze względu na nasze miejsce zamieszkania.
MIESZKANIE dla MŁODYCH
Co to jest program „Mieszkanie dla Młodych”?
Z końcem 2012 roku przestał funkcjonować program pomocowy „Rodzina na Swoim”. Ma on zostać
zastąpiony nowym programem pod nazwą „Mieszkanie dla Młodych”. Spodziewany termin
rozpoczęcia jego realizacji to 1 stycznia 2014 r.
Założenia rządowego projektu ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez ludzi
młodych przewidują pomoc polegającą na dofinansowaniu wkładu własnego, a ponadto w przypadku
rodzin, w których pojawi się trzecie dziecko własne lub przysposobione, będzie istniała możliwość
otrzymania dodatkowego wsparcia przy wcześniejszej spłacie części kapitału kredytu.
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Trwają prace legislacyjne nad przyjęciem w/w projektu ustawy - szczegółowe warunki skorzystania
z programu „Mieszkanie dla Młodych” powinny być znane do końca 2013 r.
NOWOSĄDECKA KARTA RODZINY
Co to jest Nowosądecka Karta Rodziny?
Jest program Miasta Nowego Sącza skierowany do rodzin wielodzietnych, w którym przez rodzinę
wielodzietną rozumie się taką rodzinę, której członkowie zameldowani są na pobyt stały pod
wspólnym adresem na terenie miasta Nowego Sącza i w której na utrzymaniu
rodziców/rodzica lub rodziny zastępczej pozostaje czworo i więcej dzieci w wieku do 18 roku życia
lub 24 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje.
Jakie korzyści wiążą się z uczestnictwem w programie Nowosądecka Karta Rodziny?
Przystąpienie do Programu umożliwia korzystanie na preferencyjnych warunkach z różnorodnych
dóbr i usług oferowanych przez jednostki i spółki podległe Miastu Nowy Sącz oraz inne podmioty
niepowiązane z miastem, które przystąpią do realizacji Programu jako partnerzy np. osoby fizyczne,
firmy, organizacje pozarządowe itp.
Na podstawie wydawanych w ramach Programu kart, członkowie rodzin wielodzietnych są uprawnieni
do korzystania ze zniżek, rabatów i innych preferencji dostępnych w Programie. Szczegółowe
informacje o procedurze przystąpienia do Nowosądeckiej Karty Rodziny dostępne są na stronie
internetowej Miasta Nowego Sącza: www.nowysacz.pl.

PRZYDATNE STRONY INTERNETOWE:
www.mpips.gov.pl
www.rodzina.gov.pl
www.rodzicielski.gov.pl
www.mapaporadnictwa.org
www.nowysacz.pl
www.chelmiec.pl
www.stary.sacz.pl

www.podegrodzie.pl
www.lacko.pl
www.rytro.pl
www.piwniczna.pl
www.lososina.pl
www.gminagrodek.pl
www.labowa.pl

www.nawojowa.sacz.pl
www.krynica-zdroj.pl
www.muszyna.pl
www.grybow.pl
www.gminagrybow.pl
www.korzenna.pl
www.kamionka.iap.pl

CZUJESZ SIĘ ZAGUBIONY? NIE WIESZ, GDZIE SZUKAĆ POMOCY?
NIE MASZ DOSTĘPU DO INTERNETU?
SKORZYSTAJ …

z bezpłatnego poradnictwa obywatelskiego
dla mieszkańców Powiatu Nowosądeckiego i Miasta Nowego Sącza świadczonego w ramach projektu
„Sprawny Obywatel” realizowanego przez Fundację Europejski Instytut Rozwoju Obywatelskiego
Szczegółowych informacji udziela oraz zapisy na porady przyjmuje:

Punkt Mentora Obywateli
ul. Jagiellońska 18, 33-300 Nowy Sącz
(18) 443 57 08 www.eiro.pl
poniedziałek - piątek: 9.00-15.00
Porady udzielane są po uprzednim - osobistym lub telefonicznym - uzgodnieniu terminu spotkania z doradcą.
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Opracowanie na dzień 25 lipca 2013 r.

