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Відповідно до спеціального закону, громадяни України, які
проживають на території Польщі, чиє перебування
вважається законним відповідно до ст. 2 пункт 1 цього
закону, тобто громадяни України, які прибули на територію
Польщі після 23 лютого цього року, мають право на
отримання таких пільг:

I. Допомога на дітей (500+)

Вид допомоги - це допомога на покриття витрат, пов'язаних
з вихованням дитини, у тому числі по догляду за нею та
забезпеченням життєво важливих потреб. Допомогу
виплачує Управління соціального страхування (ZUS)
громадянам України, які перетнули кордон Польщі після 23
лютого 2022 року у зв’язку з бойовими діями.

Розмір допомоги - 500 злотих на місяць

Хто має право? - на кожну дитину до 18 років. Допомога
призначається незалежно від розміру отриманого доходу.
Вона виплачується на банківський рахунок, зазначений у
заяві про призначення пільги, у період з 1 червня по 31
травня наступного року.

Хто може подати заявку?
1. громадянин України або чоловік/дружина громадянина
України, які після 23 лютого 2022 року приїхали з дитиною з
України до Польщі у зв’язку з бойовими діями;

2. громадянка України або дружина громадянина України,
який прибув до Польщі з України після 23 лютого 2022 року
у зв’язку з бойовими діями, а дитина народилася в Польщі;



3. громадянин України або дружина громадянина України,
які проживали на території Польщі до 24 лютого 2022 року,
але дитина, на яку претендує на допомогу, приїхала з
України до Польщі після 23 лютого 2022 року у зв’язку з
бойовими діями.;

4. громадянин іншої країни (наприклад, Польщі), який на
підставі рішення польського суду опікується дитиною, яка є
громадянином України та прибула з України до Польщі
після 23 лютого 2022 року у зв’язку з бойовими діями.

Заява на 500+ заповнюється українською мовою та
подається в електронному вигляді через Платформу
електронних послуг (PUE) ZUS. ZUS не видає рішення про
призначення допомоги 500+, а лише повідомляє про її
призначення через PUE та електронну пошту.

 
 
 
 



II. Допомога «Dobry start»

Вид допомоги: «Dobry start» підтримує учнів у зв'язку з
початком навчального року. Призначається один раз на рік
для дитини, яка відвідує школу до досягнення нею 20 років.
Для дитини-інваліда, яка навчається в школі, допомога
призначається до досягнення дитиною 24 років. Допомога
«Dobry start» призначається незалежно від доходу сім'ї.
Порядок надання допомоги здійснюється Управлінням
соціального страхування.

Розмір допомоги: 300 злотих (один раз на рік)

Хто може подати заявку?
1. мати, батько, фактичний опікун, законний опікун,
прийомна сім'я, особа, яка утримує сімейний будинок
дитини, директор опіко-виховного закладу, директор
обласного опікунсько-терапевтичного закладу,

2. Особа, що навчається

Заява та додатки до заяви подаються лише в електронному
вигляді (через інформаційний профіль, створений в
електронній системі Установи соціального страхування,
через електронну систему банків, що надають електронні
послуги, через ІКТ- систему, створену міністром,
уповноваженим у справах сім’ї). Надання допомоги «Dobry
start» Установою соціального страхування не потребує
винесення рішення. Інформацію про призначення
допомоги надає Установа соціального страхування на
інформаційному профілі, створеному в системі ІКТ.



III. Допомога родині

Вид допомоги: допомога родині – це грошові виплати та 
 додаткове фінансування, пов’язані з народженням та
вихованням дитини в Польщі. Призначення сімейної
допомоги залежить від критерію доходу, тобто доходу на
члена сім’ї. Сімейна допомога призначається на період
проживання на території Польщі.

1. Допомога родині - призначається обом батькам або
одному з них, законному чи фактичному опікуну дитини або
повнолітній особі, яка навчається і не перебуває на
утриманні батьків (якщо батьки померли), до повноліття
дитини:

- 18 років
- навчання в школі, але не довше ніж до 21 року
- 24 роки, якщо він або вона продовжує навчання в школі
або університеті і має довідку про інвалідність середнього
або тяжкого ступеня.

Отримання допомоги залежить від того, чи відповідає
особа(и) критерію доходу – середньомісячний дохід сім’ї на
одну особу або дохід особи, яка навчається, не може
перевищувати 674,00 злотих або 764,00 злотих, якщо
членом сім’ї є дитина з довідкою про інвалідність або
помірну чи середню, довідка про значним ступенем
інвалідності.

Заява подається до гміни чи міського управління за місцем
проживання.



Розмір сімейної допомоги:

- 95,00 злотих на місяць на дитину до 5 років;
- 124,00 злотих на місяць на дитину від 5 до 18 років;
- 135,00 злотих для дитини від 18 до 24 років.

2. Одноразова допомога при народженні дитини  -
допомога призначається у зв'язку з народженням живої
дитини. Воно належить матері, батькові, законному чи
фактичному опікуну дитини.

Розмір допомоги: 1000 злотих одноразово

Право на отримання допомоги мають особи, чий дохід на
одного члена сім’ї не перевищує 1922,00 злотих.

важливо! Для отримання допомоги мати дитини повинна
перебувати під медичним наглядом не пізніше 10-го тижня
вагітності до дня пологів. До заявки на субсидію ми
додаємо довідку лікаря чи акушерки, яка підтверджує цей
факт.

Заяву про виплату допомоги необхідно подати протягом 12
місяців з дня народження дитини до управління гміни або
комунального центру соціальної допомоги.

3. Допомога по догляду – ця допомога включає:
а) допомога по догляду - призначається для покриття
витрат, пов'язаних з необхідністю догляду та допомоги
іншій особі у зв'язку з нездатністю до самостійного
проживання; призначається: дитині-інваліду, інваліду віком
від 16 років, якщо він має листок тяжкої інвалідності, особі,
яка досягла 75 років, інваліду віком від 16 років, якщо він
має листок середньої тяжкості. , якщо інвалідність настала
до 21 року; розмір надбавки: 215,84 злотих;



б) спеціальна допомога опікунська - призначається з етою
забезпечення постійного догляду за особою, яка має
довідку про тяжку інвалідність або визнана недієздатною,
якщо рішенням суду встановлено, що тій особі потрібні
постійний або тривалий догляд або допомога іншої особи
через суттєво обмежену можливість самостійного
існування, необхідність постійної повсякденної участі
вихователя дитини в процесі її лікування, реабілітації та
виховання; розмір допомоги: 620 злотих, враховується
критерій доходу - 764 злотих на одного члена сім'ї;

c) допомога медсестринська - це допомога, яка надається,
коли ми звільняємося з роботи чи іншої оплачуваної
роботи, щоб доглядати за особою з довідкою про тяжку
інвалідність або з відповідним показанням (постійний або
довгостроковий догляд чи допомога іншої особи). у зв’язку
із суттєво обмеженою можливістю самостійного існування
та необхідністю постійної щоденної участі опікуна дитини в
процесі її лікування, реабілітації та виховання), як правило,
виплачується, якщо інвалідність особи, яка потребує
догляду, виникла до 18 років; розмір допомоги: 2119,00
злотих; не залежить від розміру отриманого доходу;

4. Батьківська допомога 
допомога становить 1000 злотих і користується переважно
батьками, які не отримують допомоги у зв'язку з вагітністю
та пологами (наприклад, безробітні або студенти);
призначається в терміни від 52 до 71 тижня після
народження дитини - цей термін залежить від кількості
народжених дітей; допомога призначається незалежно від
доходу осіб.



IV. Сімейний опікунський капітал (Rodzinny
kapitał opiekuńczy)

Вид допомоги: допомога на покриття витрат, пов'язаних з
вихованням дитини, у тому числі по догляду за нею та
забезпеченням життєво важливих потреб. Допомога
призначається незалежно від доходу сім'ї. Капітал
призначається з першого числа місяця, в якому дитині
виповнилося 12 місяців, до останнього числа 35-го місяця,
що передує місяцю досягнення дитиною 36-місячного віку,
тобто місяця, в якому дитина досягає 36 місяців, допомога
вже не виплачується.

Допомога призначається матері або батьку на другу та
кожну наступну дитину в сім'ї, якщо дитина проживає
разом і перебуває на утриманні матері або батька.

Розмір: 500 або 1000 злотих на місяць на дитину; загальна
сума допомоги не може перевищувати 12 000 злотих;
батьки дитини можуть вибрати, чи хочуть вони отримувати
допомогу в розмірі 500 злотих протягом 24 місяців або
1000 злотих протягом 12 місяців – щоб загальна сума
допомоги не перевищувала 12 000 злотих.

Хто може подати заявку?

- мати, батько, а також особа, яка взяла дитину на
виховання і звернулася до суду з питань опіки та
піклування з заявою про порушення справи про її
усиновлення, - якщо дитина проживає з ними та перебуває
на їх утриманні.



Допомога не виплачується, зокрема, якщо член сім’ї має
право на допомогу за кордоном на дитину, подібну до
капіталу, якщо інше не передбачено положеннями про
координацію систем соціального забезпечення або
двосторонніми міжнародними угодами про соціальне
забезпечення.

Провадження у справах про призначення допомоги
ведеться органом соціального страхування. Претензії
можуть бути подані з першого числа місяця, в якому дитині
виповнюється 9 місяців, до кінця місяця, в якому дитина
досягає 13 місяців. Якщо заявка була подана після цього
кінцевого терміну, загальна сума капіталу зменшується до
500 злотих за кожний попередній місяць.



V. Дофінансування зниженої плати за
перебування дитини в яслах, дитячому клубі

або в дитячому закладі.

Вид допомоги: на дитину, яка відвідує ясла, дитячий гурток
або дитячий садок, але тільки за умови, що батько чи мати
не отримують сімейного капіталу на цю ж дитину (пункт IV
див. вище). Отже, на одну й ту саму дитину на той самий
період можна отримати субсидію на зменшення розміру
плати чи сімейного капіталу, тому батьки самі обирають,
який вид допомоги на другу чи наступну дитину в сім’ї
віком від 12 до 35 місяців, хто відвідує ясла (дитячий клуб,
під наглядом вихователя), яким вони хотіли б
користуватися.

Батьки можуть скористатись дофінансуванням
перебування в яслах однієї дитини та збором сімейного
капіталу на іншу дитину в сім’ї.
Дофінансування може отримати будь-яка сім’я, яка
відповідає зазначеним вище умовам, незалежно від
отриманого доходу.

Субсидією можуть скористатися батьки дитини:
 - першої і єдиної в сім'ї;
- першої у сім'ї, якщо батько отримує Сімейний опікунський
капітал на наступну дитину;
- другої і наступної в сім'ї, якій менше 12 місяців або більше
35 місяців і для якої ZUS надав сімейний опікунський
капітал, але він був вилучений батьком у загальній сумі, що
йому належить.



Розмір допомоги: максимум 400 злотих на місяць на одну
дитину, але не більше суми плати, яку сплачують батьки за
перебування дитини в яслах, дитячому клубі або у
вихователя. Важливо - плата за харчування не входить до
вартості перебування дитини в закладі.

Хто може подати заявку?
1. мати або батько,
2. тимчасовий опікун.

Заявка на допомогу може бути подана лише в
електронному вигляді; через PUE ZUS, через портал
Emp@tia, або через електронний банкінг. Процедуру
надання допомоги проводить ZUS, але якщо вона надає
допомогу, то не виносить рішення з цього приводу, а лише
повідомляє про цей факт через платформу PUE та
електронною поштою.





ENGLISH
VERSION



According to a special law, citizens of Ukraine living in Poland,
whose stay is considered legal in accordance with Art. 2
paragraph 1 of this law, that is, citizens of Ukraine who arrived
on the territory of Poland after February 23 of this year have
the right to receive the following benefits:

I. Child benefit (500+)

The type of assistance is assistance to cover expenses related
to the upbringing of a child, including care for it and provision
of vital needs. Assistance is paid by the Social Insurance Office
(ZUS) to citizens of Ukraine who crossed the border of Poland
after February 23, 2022 because of war.

The amount of assistance is PLN 500 per month

Who has the right? - for each child up to 18 years old.
Assistance is assigned regardless of the amount of income
received. It is paid to the bank account indicated in the
application for the assignment of the benefit, in the period
from June 1 to May 31 of the following year.

Who can apply?
1. a citizen of Ukraine or his(her) wife/husband who, after
February 23, 2022, came with a child from Ukraine to Poland
because of war;

2. a citizen of Ukraine or the wife/husband of a citizen of
Ukraine who arrived in Poland from Ukraine after February 23,
2022 because of war, and the child was born in Poland;



3. a citizen of Ukraine or his(her) wife/husband who lived on the
territory of Poland until February 24, 2022, but the child for
whom he is applying for assistance came from Ukraine to
Poland after February 23, 2022 because of war;

4. a citizen of another country (for example, Poland), who,
based on a decision of a Polish court, takes care of a child who
is a citizen of Ukraine and arrived from Ukraine to Poland after
February 23, 2022 because of war.

The application for 500+ is filled out in Ukrainian and
submitted electronically through the ZUS Electronic Services
Platform (PUE). ZUS does not issue a decision on the
assignment of the 500+ benefit, but only informs about its
assignment via PUE and e-mail.
.

 
 
 
 



II. Benefit "Good start"

Type of assistance: "Dobry start" supports students in
connection with the beginning of the academic year. It is given
once a year for a child who attends school before reaching the
age of 20. For a disabled child studying at school, assistance is
provided until the child reaches 24 years of age. "Dobry start"
assistance is assigned regardless of the family's income. The
procedure for providing assistance is carried out by the Social
Insurance Office.

Amount of assistance: PLN 300 (once a year)

Who can apply?
1. mother, father, de facto guardian, legal guardian, adoptive
family, person who maintains the child's family home, director
of a guardianship and educational institution, director of a
regional guardianship and therapeutic institution,

2. A person studying

The application and attachments to the application are
submitted only in electronic form (through the information
profile created in the electronic system of the Social Insurance
Institution, through the electronic system of banks that
provide electronic services, through the ICT system created by
the minister in charge of family affairs). The provision of "Dobry
start" assistance by the Social Insurance Institution does not
require a decision. Information on the appointment of
assistance is provided by the Social Insurance Institution on
the information profile created in the ICT system.



III. Benefits for family

Type of assistance: family aid is cash payments and additional
funding related to the birth and upbringing of a child in
Poland. Allocation of family allowance depends on the income
criterion, i.e. income per family member. Family allowance is
granted for the period of residence in Poland.

1. Family support  - is awarded to both parents or one of them,
the legal or de facto guardian of the child or an adult who is
studying and is not dependent on the parents (if the parents
are deceased), until the child comes of age:

- 18 years
- studying at school, but not longer than 21 years
- 24 years old, if he or she continues studying at school or
university and has a certificate of moderate or severe disability.

The receipt of assistance depends on whether the person(s)
meets the income criteria - the average monthly family income
per person or the income of a person studying cannot exceed
PLN 674.00 or PLN 764.00 if the family member includes a
child with a certificate of disability or a moderate or average
disability, a certificate of a significant degree of disability.

The application is submitted to the commune or city
administration at the place of residence.

Amount of family benefit:

- PLN 95.00 per month for a child under 5 years old;
- PLN 124.00 per month for a child aged 5 to 18;
- PLN 135.00 for a child aged 18 to 24.



2. One-time assistance at the birth of a child   - assistance is
assigned in connection with the birth of a live child. It belongs
to the child's mother, father, legal or de facto guardian.

Amount of assistance: PLN 1,000 once

Persons whose income per family member does not exceed
PLN 1,922.00 are entitled to receive assistance.

Importantly! To receive help, the child's mother must be under
medical supervision no later than the 10th week of pregnancy
until the day of delivery. We attach a doctor's or midwife's
certificate confirming this fact to the subsidy application.
.

An application for the payment of assistance must be
submitted within 12 months from the day of the child's birth to
the commune administration or communal center of social
assistance.

3. Assistance for care - this assistance includes:

а) care assistance - is intended to cover expenses related to the
need for care and assistance to another person in connection
with the inability to live independently; is assigned to: a
disabled child, a disabled person over the age of 16, if he has a
certificate of severe disability, a person who has reached the
age of 75, a disabled person over the age of 16, if he has a
certificate of moderate severity. , if the disability occurred
before the age of 21; the amount of the allowance:PLN 215.84;



b) special guardianship assistance - is assigned for the
purpose of providing permanent care for a person who has a
certificate of severe disability or is recognized as incapable, if a
court decision establishes that that person needs constant or
long-term care or the help of another person due to a
significantly limited possibility of independent existence, the
necessity constant daily participation of the child's educator in
the process of his treatment, rehabilitation and upbringing;
amount of assistance: PLN 620, the income criteria is taken
into account – PLN 764 per family member;

c) nursing assistance is assistance provided when we leave
work or other paid work to care for a person with a certificate
of severe disability or with a corresponding indication
(permanent or long-term care or assistance of another person).
due to the significantly limited possibility of independent
existence and the need for constant daily participation of the
child's guardian in the process of his treatment, rehabilitation
and upbringing), as a rule, it is paid if the disability of the
person who needs care arose before the age of 18; amount of
assistance: PLN 2119.00; does not depend on the amount of
income received;

4. Parental assistance  
the allowance amounts to PLN 1,000 and is mainly used by
parents who do not receive assistance in connection with
pregnancy and childbirth (for example, unemployed or
students); appointed in the period from 52 to 71 weeks after the
birth of the child - this period depends on the number of
children born; assistance is assigned regardless of the income
of individuals.



IV. Family guardian capital 
(Rodzinny kapitał opiekuńczy)

Type of aid: aid to cover the costs associated with raising a
child, including care for it and provision of vital needs.
Assistance is assigned regardless of the family's income.
Capital is assigned from the first day of the month in which the
child turns 12 months old to the last day of the 35th month
preceding the month when the child reaches 36 months of
age, i.e. the month in which the child reaches 36 months, the
benefit is no longer paid.

The allowance is assigned to the mother or father for the
second and each subsequent child in the family, if the child
lives together and is dependent on the mother or father.

Size: PLN 500 or PLN 1,000 per month per child; the total
amount of assistance cannot exceed PLN 12,000; the child's
parents can choose whether they want to receive an
allowance of PLN 500 over 24 months or PLN 1,000 over 12
months - so that the total amount of the allowance does not
exceed PLN 12,000.

Who can apply:

- the mother, father, as well as the person who took the child
for upbringing and applied to the court on matters of
guardianship and care with a statement to initiate a case on its
adoption, - if the child lives with them and is dependent on
them.



The benefit is not paid, in particular, if the family member is
entitled to foreign child benefit similar to capital, unless
otherwise provided by regulations on the coordination of social
security systems or bilateral international agreements on social
security.

Proceedings in cases on the appointment of assistance are
conducted by the social insurance body. Claims can be
submitted from the first day of the month in which the child
turns 9 months old until the end of the month in which the
child turns 13 months old. If the application was submitted
after this deadline, the total amount of capital is reduced to
PLN 500 for each previous month.



V. Additional financing of a reduced fee for 
a child's stay in a nursery, a children's club or 

a children's institution.

Type of aid:  for a child who attends a nursery school, children's
club or kindergarten, but only on the condition that the father
or mother does not receive family capital for the same child
(see point IV above). Therefore, for the same child for the same
period, you can get a subsidy to reduce the amount of the fee
or family capital, so parents themselves choose which type of
assistance for the second or next child in the family aged 12 to
35 months, who attends a nursery school (children's club,
under the supervision of an educator), which they would like to
use.

Parents can take advantage of additional financing for one
child's stay in a nursery school and collection of family capital
for another child in the family.
Additional financing can be obtained by any family that meets
the above conditions, regardless of the income received.

Parents of the child can receive the assistance:
 - the first and only one in the family;
- the first in the family, if the father receives Family
Guardianship Capital for the next child;
- the second and subsequent children in the family who are
less than 12 months old or more than 35 months old and for
whom ZUS provided family guardian capital, but it was
withdrawn by the father in the total amount due to him.



Amount of assistance: a maximum of PLN 400 per month per
child, but no more than the amount paid by parents for the
child's stay in a nursery, children's club or with a tutor.
Important - the meal fee is not included in the cost of the
child's stay at the institution.

Who can apply?
1. mother or father,
2. temporary guardian.

An application for assistance can only be submitted
electronically; through PUE ZUS, through the Emp@tia portal,
or through electronic banking. The procedure for providing a
benefit is carried out by ZUS, but if it provides assistance, it
does not make a decision on this matter, but only informs
about this fact through the PUE platform and by e-mail.

Dofinansowano ze środków Miasta Gdańska


