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S T R Z E L E C K I

SZANSA NA ZASI£EK I WIADCZENIE PRZEDEMERYTALNE

O F E R T Y

Zasi³ki i wiadczenia po zmianach
W wyniku nowelizacji ustawy o

zatrudnieniu i przeciwdzia³aniu bezrobocia z dnia 14 grudnia 2001 roku

pozbawiono prawa do zasi³ków i

wiadczeñ przedemerytalnych tysi¹-

ce ludzi bez pracy. Nowelizacja powy¿sza wprowadzi³a dodatkowy warunek nabycia wiadczenia przedemerytalnego -

zarejestrowania w urzê-

dzie pracy przed dniem 1 stycznia

2002 roku.. Natomiast na by³ych pracowników

pañstwowych przedsiê-

biorstw gospodarki rolnej (PGR) na³o¿y³a obowi¹zek rejestracji w powia-

towym urzêdzie pracy do dnia 7 li-

stopada 2001 roku.

Przedstawiony wy¿ej tryb zmian

zakwestionowa³ Trybuna³ Konstytucyjny w wyroku z 30 marca 2005

roku, którego orzeczenie wykonuje

nowela ustawy

o promocji zatrud-

nienia i instytucjach rynku pracy z

dnia 28 lipca 2005 roku.

Na mocy art. 150 a i 150 b zno-

welizowanej ustawy z dnia 20 kwiet-

nia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy mo¿na

wyodrêbniæ trzy grupy osób, które

bêd¹ mog³y ubiegaæ siê o przyznanie
zasi³ków lub wiadczeñ przedemerytalnych:

I grupa osób ubiegaj¹cych siê o
w/w prawa zawarta jest w art. 150a

ust. 1 ustawy, który wskazuje, ¿e pra-

wo do zasi³ku przedemerytalnego albo

wiadczenia przedemerytalnego przy-

s³uguje, na zasadach okrelonych w
przepisach ustawy z 14 grudnia 1994

r. o zatrudnieniu i przeciwdzia³aniu
bezrobociu, w brzmieniu obowi¹zu-

j¹cym w dniu 31 grudnia 2001 roku,
osobie która do dnia 12 stycznia 2002
roku spe³ni³a warunki do jego nabycia.

1) zasi³ki przedemerytalne odzyskaj¹ osoby, które do 12 stycznia 2002

roku spe³ni³y warunki uzyskania statusu bezrobotnego i prawa do zasi³ku
jeli maj¹ okres uprawniaj¹cy do zasi³ku dla bezrobotnych wynosz¹cy:

-

30 lat dla kobiet i 35 lat dla mê¿-

czyzn lub

-

25 lat dla kobiet i 30 lat dla mê¿-

czyzn, w tym 15 lat pracy w szcze-

gólnych warunkach lub w szczegól-

nym charakterze.

2) wiadczenia przedemerytalne

wróc¹ do osób, które do 12 stycznia

2002 roku spe³ni³y przes³anki upraw-

niaj¹ce do uzyskania statusu bezrobotnego i prawa do zasi³ku dla bezro-

botnych oraz jedn¹ ze wskazanych

grup warunków:
-

ukoñczyli 58 lat kobiety i 63 lata

mê¿czyni oraz maj¹ odpowiednio 20

i 25- letni okres uprawniaj¹cy do emerytury,
-

w roku kalendarzowym, w któ-

rym zostali zwolnieni z przyczyn
dot. zak³adu pracy, ukoñczyli 55 lat

bezrobociu,

w

brzmieniu obowi¹zuj¹cym w dniu 31

grudnia 2001 roku, nie musia³y byæ
robotnego.

kobiety osi¹gnê³y 35-letni sta¿ emerytalny, a mê¿czyni 40-letni,
-

do koñca roku poprzedzaj¹cego

rok rozwi¹zania stosunku pracy w

zwi¹zku z niewyp³acalnoci¹ praco-

dawcy ( w rozumieniu ustawy z 29

grudnia 1993 roku o ochronie rosz-

czeñ pracowniczych w razie niewy-

p³acalnoci pracodawcy ) kobiety osi¹gnê³y 34-letni sta¿ emerytalny, a mê¿-

czyni 39-letni.

Wskazaæ nale¿y, ¿e osoby z tej

grupy zarówno obecnie, jak i w dniu
spe³niania warunków ustawy z dnia

14 grudnia 1994 roku o zatrudnieniu i

LUSARZ

STRZELCE OP.

pracownikowi by³ego przedsiêbior-

SPAWACZ

zasi³ku lub wiadczenia przedeme-

wiadczenie przedemerytalne , je¿eli

MECHANIK SAM.

rytalnego na zasadach okrelonych

w okresie od 1 stycznia 2002 roku do

³y warunki do nabycia prawa do

w w/w ustawie.
wiadczenia przyznawane bêd¹

na wniosek  na mocy art. 104 kpa dla
osób, które wczeniej nie ubiega³y siê

o to prawo lub na podst. art. 154 kpa

dla tych osób, które ubiega³y siê, ale

prawa tego z pewnych wzglêdów im
odmówiono.

Zgodnie z art. 150 a ust.3 ustawy

prawo do zasi³ku albo wiadczenia
przedemerytalnego przys³uguje za

okres od dnia spe³nienia warunków do
jego nabycia okrelonych w ustawie,

o której mowa w ust.1, w brzmieniu
obowi¹zuj¹cym w dniu 31 grudnia
2001 roku, nie wczeniej jednak ni¿
od dnia 1 stycznia 2002 roku.

Oznacza to, ¿e prawo dla I grupy

do tych wiadczeñ bêdzie przyzna-

wane za okres od dnia spe³nienia wa-

runków do jego nabycia, nie wczeniej
jednak ni¿ od dnia 1 stycznia 2002
roku w wysokoci obowi¹zuj¹cej w

dniu 31 grudnia 2001 roku. W tym

przypadku stronie nale¿eæ siê bêdzie
wyrównanie.

stwa gospodarki rolnej przys³uguje

TAPICER SAM.

- BARMANKA

w brzmieniu obowi¹zuj¹cym w dniu

MGR FARMACJI

nieniu i przeciwdzia³aniu bezrobociu,

 w dniu 7 listopada 2001r..

Byli pracownicy PGR otrzymaj¹

wiadczenia przedemerytalne, je¿eli

od 1 stycznia 2002 roku do 31 lipca

2004 roku spe³nili warunku ich uzy-

BARMAN

KOLONOWSKIE

- obs³uga krêgielni

lub
TECHNIK FARMACJI
KIEROWCA

STRZELCE OP.

ust. 2 ustawy, który wskazuje, ¿e pra-

wo do zasi³ku lub wiadczenia przedemerytalnego, o którym mowa w
ust.1, przys³uguje równie¿ osobie,
nie spe³ni³a warunku posiadania okre-

su uprawniaj¹cego do zasi³ku lub

wiadczenia przedemerytalnego, je¿eli
w dniu 31 grudnia 2001 roku pobiera-

³a zasi³ek dla bezrobotnych i w wyni-

ku zaliczenia okresu pobierania tego
zasi³ku do okresu uprawniaj¹cego do
zasi³ku lub wiadczenia przedemerytalnego uzyska³yby prawo do zasi³ku
lub wiadczenia przedemerytalnego.

MIÊDZYNAR.

MISTRZ

STRZELCE OP.

spawalnicze;

wiêc ci, którzy w tym okresie mieli

- znajomoæ j.niemieckiego

wid³owego;

W gronie uprawnionych znajd¹ siê

³¹cznie nastêpuj¹cym wymaganiom:
-

ukoñczyli 50 lat kobiety i 55 lat

mê¿czyni,
-

posiadali odpowiednio 20 i 25 

letni okres uprawniaj¹cy do emerytury,
-

co najmniej 10 lat byli zatrudnieni

-

mieszkali w powiecie ( gminie )

w pe³nym wymiarze czasu w PGR,

w mowie i pimie

NAUCZYCIEL FIZYKI

STRZELCE OP.

KUCHARKA

STRZELCE OP.

bêdzie wyrównanie.

Z uwagi na fakt, i¿ ¿adna z gmin
powiatu strzeleckiego nie by³a

nym, na terenie dzia³ania Powiatowego Urzêdu Pracy w Strzelcach
Opolskich nie ma prawdopodobnie
osób nale¿¹cych do III grupy.

W opisanych wy¿ej przypadkach

AUTOBUSU

STRZELCE OP.

PRACOWNIK

STRZELCE OP.

wiadczenie przedemerytalne nie musi

posiadaæ statusu bezrobotnego w dniu
sk³adania wniosku.

Wnioski o przyznanie wiadczeñ przyjmowane s¹ przez Powia-

ni³y warunku posiadania okresu

datkowe informacje mo¿na uzyskaæ

uprawniaj¹cego do zasi³ku lub

pod numerem telefonu 4621808.

wiadczenia przedemerytalnego,

Leczenie za
granic¹

na zasi³ek nawet gdy by³ on przerywany np.: krótkotrwa³ym zatrudnieniem). Do grupy tej nie zalicz¹
siê osoby, które w dniu 31 grudnia
2001 roku nie pobiera³y faktycznie
zasi³ku np.: z powodu karencji lub
oczekiwania na przyznanie zasi³Zgodnie z zapisem art. 150 a ust.4

wo do zasi³ku lub wiadczenia przedemerytalnego, o którym mowa w
ust.1, przys³uguje od dnia z³o¿enia

wniosku o jego przyznanie, o ile w

dniu jego z³o¿enia spe³nia warunki do
nabycia tego prawa okrelone w usta-

wie, o której mowa w ust.1, w brzmie-

niu obowi¹zuj¹cym w dniu 31 grudnia 2001 roku.

Przyznanie tego prawa dla II gru-

py osób nast¹pi od dnia z³o¿enia

wniosku i udokumentowania swoich

praw na mocy art. 104 kpa dla osób,
które wczeniej nie ubiega³y siê o to

prawo lub na podst. art. 154 kpa dla

tych osób, które ubiega³y siê , ale prawa tego im odmówiono. W tym wy-

- wykszta³cenie rednie lub

BIUROWY

wy¿sze;
- bieg³a znajomoæ jêzyka
ang. lub niemieckiego;
- znajomoæ informatyki

KIEROWCA KAT.A

ZAWADZKIE
I OKOLICE

SPRZEDAWCA

JEMIELNICA

_
- dowiadczenie;
- aktualna ks. zdrowia;
- obs³uga kasy fiskalnej

SPRZ¥TACZKA
1/2 etatu

RASZOWA

_

MAJSTERMISTRZ BUDOWY

STRZELCE OP.

TOKARZ- LUSARZ

SZYMISZÓW

- wykszta³cenie kierunkowe
_

6 grudnia w Urzêdzie Marsza³kowskim w Opolu
odby³o siê podsumowanie konkursu

,,Tradycyjny Produkt Opolszczyzny.

Jednym z nagrodzonych jest firma Fan-Agri s.c. M.Anderwald, E.Puzik
z siedzib¹ w Kad³ubie, która to otrzyma nagrodê za produkt
,,Ser domowy sma¿ony z kminkiem.

INFORMACJA
Starosta Strzelecki informuje, ¿e w siedzibie Starostwa Strzeleckiego przy

statusem bez-

bieranego zasi³ku (zaliczyæ mo¿-

- kurs przewozu osób

WG. ZLECEÑ

osoba ubiegaj¹ca siê o zasi³ek b¹d

Opolskich do 28.02.2006 roku. Do-

w prawa po doliczeniu okresu po-

- dowiadczenie
- wiadectwo kwalifikacji;

uznana za zagro¿on¹ szczególnie
wysokim bezrobociem struktural-

- wykszta³cenie wy¿sze
kierunkowe

KIEROWCA

uznanym za zagro¿ony szczególnie

dnia 12 stycznia 2002 roku nie spe³-

si³ek dla bezrobotnych, nabêd¹ w/

- podstawowe upr.

status bezrobotnego oraz sprostali

towy Urz¹d Pracy w Strzelcach

³y w dniu 31 grudnia 2001 roku za-

- dowiadczenie

(NADZORU MONT.)

- obs³uga suwnicy i wózka

Oznacza to , ¿e osoby, które do

robotnego oraz faktycznie pobiera-

- wykszta³cenie kierunkowe

TRASY

KAT. C+E

skania.

W tym wypadku stronie nale¿eæ siê
o w/w prawa zawarta jest w art. 150 a

- obs³uga komputera
- aktualna ks. zdrowia

wysokim bezrobociem strukturalnym.

II grupa osób ubiegaj¹cych siê

ale legitymowa³y siê

BLACHARZ

dnia 14 grudnia 1994 roku o zatrud-

1 stycznia, z wy³¹czeniem wyrazów:

- wykszta³cenie zawodowe

ELEKTRYK SAM.

31 lipca 2004 roku spe³nia³ warunku
okrelone w art. 37k ust.9 ustawy z

OCZEKIWANIA

PRACY

P R A C O D AW C Y:

b ust.1 ustawy, który wskazuje, ¿e

ustawy, o której mowa w ust.2, pra-

do dnia rozwi¹zania stosunku pra-

STANOWISKO

o w/w prawa zawarta jest w art. 150

WYMAGANIA

MIEJSCE

III grupa osób ubiegaj¹cych siê

Wa¿ne jest to, aby osoby te do

rytalny,

cy, z przyczyn dot. zak³adu pracy

rzecz strony.

dnia 12 stycznia 2002 roku spe³ni-

ku (7 dni ).

-

tel. 462 18 10

padku nie bêdzie wyrównania na

zarejestrowane i posiadaæ statusu bez-

kobiety i 60 lat mê¿czyni oraz maj¹

odpowiednio 20 i 25  letni sta¿ eme-

ul. Gogoliñska 2 a,

47-100 Strzelce Opolskie
przeciwdzia³aniu

która do dnia 12 stycznia 2002 roku

Tak wiêc:

P R A C Y

POWIATOWY URZ¥D PRACY

Od pocz¹tku grudnia opolski
NFZ wydaje pacjentom karty,

które zast¹pi¹ dotychczasowe

druki E-111. Te trac¹ wa¿noæ z
koñcem bie¿¹cego roku.

Jeli kto planuje wyjazd za gra-

nicê jeszcze w grudniu  dobrze
by³oby natychmiast pomyleæ o
zaopatrzeniu siê w Europejsk¹

Kartê Ubezpieczenia Zdrowot-

ul. Jordanowskiej nr 2 w Strzelcach Opolskich, na tablicy og³oszeñ wywieszono wykaz nieruchomoci Skarbu Pañstwa przeznaczonych do sprzeda¿y w trybie bezprzetargowym.

UWAGA PRZEDSIÊBIORCY

Przypominamy, ¿e 29 grudnia 2005 r. o godzinie 15.00
mija termin sk³adania wniosków do

SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WZROST
KONKURENCYJNOCI PRZEDSIÊBIORSTW

Dzia³anie 2.3. Wzrost konkurencyjnoci ma³ych i rednich
przedsiêbiorstw poprzez inwestycje

nego (EKUZ), umo¿liwiaj¹c¹

bezp³atn¹ pomoc medyczn¹ we

wszystkich krajach Unii po 1
stycznia 2006.

Aby otrzymaæ kartê  trzeba

wype³niæ formularz, dostêpny w

Szanowni Pañstwo,

W zwi¹zku z wyborem mojej osoby na pos³a na Sejm Rzeczypospolitej

NFZ, na stronie internetowej

Polskiej uprzejmie informujê, ¿e otwarte zostanie mojej biuro poselskie:

stwie  na parterze, w informa-

45-004 Opole, tel/fax 077 45 44 466

NFZ lub w strzeleckim starocji.

Po wype³nieniu formularza

na wydanie karty trzeba bêdzie
czekaæ do 3 dni, a w nag³ych wy-

Biuro Pos³a Ryszarda Galli Ul. M. Konopnickiej 4

e-mail: ryszard.galla@sejm.pl
Serdecznie zapraszam do wspó³pracy oraz zapewniam podjêcie
rzetelnych dzia³añ przyczyniaj¹cych siê do rozwoju regionu.

padkach  mo¿na bêdzie j¹ otzrymaæ od rêki

Z wyrazami szacunku Ryszard Galla

