Chorzów, 22 marca 2022 r.
Oddział w Chorzowie

Матеріальна допомога для громадян України, які мають дитину

Громадянам України, які легально в’їхали з України до Польщі після 23 лютого 2022 р. в зв’язку
з військовими діями і хочуть залишитися в Польщі, Заклад Соціального Страхування буде
надавати і виплачувати допомогу для родини. Відповідну заяву українською мовою можна
буде складати тільки електронно через Платформу Електронних Послуг (ПУЕ) ЗУС. Інформація
від коли можна складати заяви буде подана на інтернет-сторінці ЗУС.

Хто може скласти заяву про допомогу для родини
Заяви про допомогу для родини, яку виплачує ЗУС, може скласти особа, яка:


Є громадянином України або чоловіком/дружиною громадянина України,



Має легальне перебування в Польщі,



Має під опікою дитину (є її мамою/татом чи тимчасовим опікуном), яка має українське
громадянство і приїхала з України до Польщі після 23 лютого 2022 р. через воєнні дії.



Має під опікою дитину (є її мамою/татом чи тимчасовим опікуном), народжену в
Польщі громадянкою України, яка має легальне перебування в Польщі.

Важливо!
Перебування в Польщі вважається легальним на протязі 18 місяців рахуючи від 24 лютого 2022
р. чи від дати перетину кордону (після 23 лютого 2022 р.) для громадян України, які виїхали
з України до Польщі легально після 23 лютого 2022 через військові дії і хочуть залишитися
в Польщі.

Допомога для родин буде виплачуватися не довше ніж протягом періоду перебування на
території Польщі.

Тимчасового опікуна або заступницьку опіку для дитини, яка прибула з України через воєнні
дії і перебуває в Польщі встановлює польський суд.

Яку допомогу для родини можна отримати від ЗУС
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500 зл./місяць на кожну дитину яка не досягнула 18 років, яка проживає в Польщі
(допомога на виховання з програми Родина 500+, так зване 500+)

Це допомога для батьків (одного з батьків), тимчасового опікуна і особи яка займається
заступницькою опікою дитини.


500 зл. чи 1000 зл. /місяць на другу і кожну наступну дитину у віці 12-35 місяців, яка
проживає в Польщі (сімейний опікунчий капітал, РКО).

Це допомога для батьків (одного з батьків), тимчасового опікуна.


400 зл. /місяць допомога в фінансуванню оплати за дитячий садочок, дитячий клуб чи
дитячу денну няню (допомога в фінансуванні за дитячий садочок)на:



Першу і єдину дитину в сім’ї,



Першу дитину в сім’ї, якщо на наступну дитину отримуєш РКО,



На другу і наступну дитину в сім’ї у віці перед досягненням 12 місяців і після 35 місяців,
на яке були надано сімейний опікунчий капітал і цей капітал забралиодним платежем
належної суми.

Дитина має бути вписана до реєстру дитячих садочків чи дитячих клубів, чи переліку денних
няньок.

Це допомога для мами/тата, тимчасового опікуна і особи яка займається заступницькою
опікою дитини.


300 зл. раз на рік на кожну дитину у віці до 20 років (чи до 24 у випадкуучня з
інвалідністю), яка проживає в Польщі і вчиться в школі – (допомога з програми Добрий
Старт, так зване 300+).

Це допомога для мами/тата, тимчасового опікуна і особи яка займається заступницькою
опікою дитини.

Аби скласти заяву в ЗУС будуть потрібні:


Польський ідентифікаційний номер ПЕСЕЛЬ особи яка складає заяву і дитини,



Електронна адреса особи,



Польський номер телефону,



Номер банківського рахунку в Польщі.

Реєстрація громадян України з метою надання польського ідентифікаційного номера ПЕСЕЛЬ
розпочнеться в офісі гміни (ужонд гміни), міста чи дільниці в Польщі від 16 березня 2022 р.
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Інформацію про сімейні виплати для громадян України, які прибули до Польщі після 23
лютого 2022 року внаслідок збройного конфлікту в цій країні, можна отримати за номером
телефону 22 444 02 55*.

Інфолінія доступна у робочі дні - з понеділка по п’ятницю - з 8:00 до 18:00

Питання щодо сімейних виплат для громадян України також можна надсилати на електронну
адресу UA@zus.pl

* вартість дзвінка за домовленістю замовника з оператором зв'язку.
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