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Ви маєте право на соціальну підтримку, якщо 

Ви є громадянином України або чоловіком/

дружиною громадянина України і в'їхали до 

Польщі з України після 23 лютого 2022 року 

у зв'язку з війною і бажаєте залишитися 

в Польщі. Тоді Ваше перебування тут буде 

легальним протягом 18 місяців з 24 лютого 

2022 року, тобто до 24 серпня 2023 року. 

Ви можете вільно виїжджати з Польщі 

до цієї дати, і будь-який повторний в'їзд, 

який Ви здійсните протягом цього часу, 

буде легальним, незалежно від будь-

яких інших прав, які Ви маєте, в тому 

числі в рамках безвізового режиму або 

візового режиму.

Однак, Ви повинні пам'ятати, що у разі 

виїзду з Польщі на термін більше одного 

місяця, Ви втратите право на легальне 

перебування в Польщі, а отже, втратите 

і право на соціальну допомогу. 

Якщо Ви є пацієнтом або опікуном дитини з рідкісним 

захворюванням і через війну, спричинену Росією, 

були змушені покинути Україну і опинилися в Польщі, 

знайте, що Ви маєте право на різні форми соціальної 

підтримки, як і громадяни Польщі. 

!

Ви втратите ці права лише у випадку 

одноразової поїздки тривалістю понад один 

місяць, а не якщо загальне перебування за 

межами Польщі під час коротких поїздок 

перевищить цей період. У разі повторного 

в’їзду на територію Польщі ви можете знову 

отримати право на легальне проживання 

в Польщі, якщо в’їзд пов’язаний з війною 

на території України.

Важливо, якщо Ваш повторний в’їзд 

відбувається через кордони Польщі, які 

є  зовнішніми кордонами Шенгенської 

зони (наприклад, через польсько-укра-

їнський кордон), вам автоматично буде 

відновлено право на легальне перебування 

в Польщі, якщо ви заявите, що повертаєтесь 

до Польщі у зв'язку з військовими діями 

у вашій країні.



ОСНОВНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО 
СОЦІАЛЬНУ ПІДТРИМКУ

Для отримання соціальної допомоги необхідно мати номер 
PESEL і банківський рахунок в польському банку.

Подаючи заявку на номер PESEL, необ-

хідно показати:

 ― паспорт, ідентифікаційну картку, Карт-

ку поляка або будь-яку іншу форму 

ідентифікації з фотографією,

 ― для осіб віком до 18 років - це також 

може бути свідоцтво про народження.

Важливо, що це також може бути про-

термінований документ й – наприклад, 

недійсний паспорт. Враховуючи винятко-

вість ситуації, за відсутності документів 

достатньо подати декларацію.

Для подачі заявки також необхідна 

фотографія, яка відповідає вимогам до 

ID-картки, тобто кольорова фотографія роз-

міром 35х45 мм на фотопапері, яку можна 

зробити платно в будь-якому фотоательє. 

В комунальному чи міському управлінні 

можуть надати можливість зробити таку 

фотографію безкоштовно (для отримання 

додаткової інформації запитуйте за адре-

сою в комунальній чи міській установі).

A  PESEL

Номер PESEL – це одинадцятизначне 

число, яке дозволяє легко ідентифікувати 

особу, яка його має.

Заявку на номер PESEL можна заван-

тажити з Інтернету або отримати безпо-

середньо в комунальному чи міському 

управлінні. Для зручності додатки є дво-

мовними – польсько-українською та поль-

сько-російською мовами. Заяву в паперо-

вому вигляді необхідно подати особисто 

в комунальному чи міському управлінні. 

Заяву необхідно заповнити самостійно 

або за допомогою офісного працівника 

та підписати розбірливо. Від імені дитини 

цю заяву подає один із батьків, опікун, 

або опікун, призначений польським су-

дом, тимчасовий опікун або особа, яка 

фактично доглядає за дитиною. Під час 

подання заяви у особи, якої стосується 

заява, знімають відбитки пальців. Це не 

стосується дітей віком до 12 років та осіб, 

у яких не можна зняти відбитки пальців.



B  Банківський рахунок

Щоб мати можливість повною мірою 

скористатися соціальною та фінансовою 

допомогою, яка передбачена у спеціаль-

ному законі, необхідно мати банківський 

рахунок у польському банку. Банки під-

готували спрощені процедури відкриття 

рахунків для громадян України, завдяки 

яким ви отримаєте доступ до основних 

банківських послуг.

Кожен банк підготував свою пропози-

цію, тому вони можуть відрізнятися. Однак 

у більшості банків рахунки допомоги (у зло-

тих) для українців відкриваються на певний 

період часу, наприклад, на 12 місяців. Ви 

отримаєте до них платіжну картку та мати-

мете доступ до онлайн-банкінгу. У більшості 

банків такі рахунки є безкоштовними.

Щоб створити рахунок, ви повинні 

особисто звернутися до обраного банку 

з документом, що посвідчує вашу особу, 

наприклад, паспортом, ідентифікаційною 

карткою або картою на проживання. Кожен 

банк має різні вимоги щодо документів та 

заяв, які потрібно подавати. Банки на своїх 

сайтах розміщують детальну інформацію 

українською мовою про те, як відкрити ра-

хунок – перегляньте її перед відвідуванням 

відділення банку, щоб мати можливість 

підготуватися.



ВИДИ СОЦІАЛЬНОЇ ПІДТРИМКИ

A  Соціальна підтримка  
для кожного

B  Соціальна підтримка  
вашої дитини

Всі розглянуті нижче види соціальної під-

тримки доступні громадянам України або 

подружжю громадян України, які перебува-

Одноразова грошова допомога в розмірі 300 злотих на особу

Щоб подати заявку на будь-який з наступ-

них видів соціальної підтримки вашої ди-

тини, вам необхідно:

 ― номер PESEL – свій та дитини, 

 ― електронна адреса, 

 ― польський номер телефону i 

 ― номер банківського рахунку в Польщі.

ють у Польщі на законних підставах. Однак, 

кожен вид підтримки вимагає виконання 

різних додаткових умов.

часовий опікун або особа, яка фактично 

доглядає за дитиною.

Заяву слід подати в комунальне або 

міське управління в тому місці, де ви пе-

ребуваєте.

Ви можете подати ці заяви в електро-

нному вигляді за допомогою Платформи 

електронних послуг ZUS (PUE) – самостійно 

або за допомогою працівника ZUS у від-

діленні, за допомогою порталу Emp@tia 

або електронного банкінгу, якщо ваш банк 

підтримує таку послугу.

Ви маєте право на підтримку в розмірі 

300 злотих (одноразово) на особу (плата 

за харчування, одяг, взуття, особистий 

догляд та житло).

Від імені дитини заяву про виплату 

300 злотих подає один із батьків, тим-



1. Програма «Rodzina 500+» – «Сім’я 500+»

2. Програма «Rodzinny Kapitał Opiekuńczy» (RKO) –  
«Капітал сімейної турботи»

Кошти з «RKO» Ви можете отримувати 

з першого дня місяця, в якому Вашій дитині 

виповнюється 12 місяців, до останнього 

дня місяця, в якому Вашій дитині випов-

нюється 35 місяців.

Ви можете вирішити, чи хочете ви от-

римувати фінансову допомогу у розмірі 

500 злотих протягом 24 місяців чи 1000 зло-

тих протягом 12 місяців. «Капітал сімейної 

турботи» Ви маєте право отримувати лише 

до тих пір, поки Ви з дитиною перебуваєте 

в Польщі.

Тимчасовий опікун або прийом-

на сім'я для дитини, яка прибула 

з України у зв'язку з війною і пе-

ребуває в Польщі без супрово-

ду дорослих, встановлюється 

польським судом.

Ви маєте право на отримання допомоги 

в розмірі 500 злотих на місяць на кожну 

дитину віком до 18 років, яка перебуває 

під Вашою опікою (Ви є її матір’ю/батьком, 

тимчасовим опікуном або патронатним 

вихователем), незалежно від доходу сім’ї.

Ви матимете право на 500+ з місяця, 

в якому Ви подали заяву, до 31 травня 

2023 року, оскільки ця допомога виплачу-

ється до цієї дати. До 31 травня 2023 року 

буде надана інформація щодо наступного 

періоду, за який буде виплачена ця допо-

мога, і будь-яких нових вимог, які, можливо, 

потрібно буде подати.

Наступною формою підтримки, на яку Ви 

маєте право, є Капітал сімейної турботи 

(Rodzinny Kapitał Opiekuńczy, RKO).

RKO надається на другу та кожну наступ-

ну дитину віком від 12 до 35 місяців. Цей 

вид допомоги не залежить від доходу сім’ї 

і може становити загалом до 12 000 злотих 

на другу і кожну наступну дитину. Батьки 

або тимчасовий опікун можуть подати за-

явку на отримання пільги.

Для отримання повної суми, ви повин-

ні подати заяву в період з першого дня  

місяця, в якому вашій дитині виповниться 

9 місяців, і останнім днем місяця, в якому 

вашій дитині виповниться 13 місяців. Якщо 

ви подасте заяву пізніше (між 13 і 34 мі-

сяцем), ви отримаєте зменшену суму (на 

500 злотих менше за кожен пропущений 

місяць після 12-місячного віку дитини).



Якщо Ви отримуєте допомогу 500+ та/або RKO, або 

подали заяву на отримання такої допомоги, і виїжджаєте 

з Польщі на термін понад 1 місяць, або Ваша дитина 

виїжджає з Польщі на термін понад 1 місяць, будь ласка, 

повідомте про це ZUS. Це можна зробити в електронному 

вигляді через Платформу електронних послуг ZUS (PUE) 

шляхом подання заяви UKR-IW.  

Якщо один з батьків, який до цього часу отримував 

допомогу, виїжджає, а другий залишається в Польщі, 

він повинен подати нову заяву на отримання допомоги. 

Якщо той з батьків, хто не отримує допомогу, виїжджає, 

повідомляти про це орган соціального страхування не 

потрібно. З місяця, наступного за місяцем, в якому особа, 

якій призначено допомогу, виїхала або її дитина виїхала, 

допомога на дитину 500+ та/або РКО не призначається.

!

3. Додаткове фінансування на перебування дитини в яслах, 
дитячому клубі або центрі денного перебування

ватель повинні внести Вашу дитину до 

реєстру дитячих садків або клубів. Співфі-

нансування становить максимум 400 зло-

тих на місяць на дитину, але не більше 

суми, яку ви платите за перебування ди-

тини. Кошти співфінансування щомісяця 

будуть перераховуватися на банківський 

рахунок дитячого садка, дитячого клубу 

чи організації, де працює вихователь, або 

на банківський рахунок вихователя, якщо 

він є самозайнятою особою.

Якщо ви є матір’ю/батьком або тимчасо-

вим опікуном дитини, або особою, яка 

піклується про дитину, ви маєте право 

на отримання субсидії на перебування 

дитини в яслах, дитячому клубі чи цен-

трі денного перебування незалежно від 

доходу сім’ї.

Ви можете отримати це фінансування на 

кожну дитину, для якої ви не отримуєте 

RKO. Для того, щоб отримати додаткове 

фінансування, дитячий заклад або вихо-



4. Програма «Dobry Start» (300+) – «Добрий старт» (300+)

Заявки можна подавати до 30 листопада 

кожного року. Допомога буде виплачена 

протягом 2 місяців з моменту звернення.

Більш детальну інформацію українською 

мовою про всі вищеописані форми соці-

альної підтримки, а також інструкції щодо 

заповнення заяв Ви можете знайти за поси-

ланнями www.zus.pl/ua/holovna-storinka.

Ви можете отримати 300 злотих раз на 

рік на шкільне приладдя для дитини, 

незалежно від доходу сім’ї, якщо ви є ма-

тір’ю/батьком, тимчасовим опікуном або 

особою, яка опікується учнем:

 ― віком до 20 років,

 ― віком до 24 років – у випадку студента 

з інвалідністю.



C  Соціальна підтримка  
людей з інвалідністю

1. Модуль I програми PFRON (ДФРН) «Допомога громадянам 
України з інвалідністю»

2. Соціальна пенсія – «Renta socjalna»

ортези, інвалідні візки, тростини, милиці, 

ходунки, ортопедичне взуття, інфузійні 

набори для персональних інсулінових 

помп, підгузки, катетери, обладнання для 

стом. Звичайно, ви також маєте право на 

таку підтримку, якщо вже маєте польську 

довідку про інвалідність.

З детальною інформацією українською 

мовою можна ознайомитися за посиланням 

www.pfron.org.pl.

socjalna) – це соціальна пенсія для тих, 

хто непрацездатний через вроджені вади 

(точніше: усі вади, які мають джерело/по-

чаток до 16-го року життя).

Якщо у Вас або Вашої дитини є документ, 

що підтверджує 1-2 групу інвалідності, вида-

ний за українською системою оформлення 

інвалідності (якщо документа немає при 

собі, достатньо заявити про його наявність), 

Ви маєте право отримати гроші від PFRON 

для покриття необхідного надлишку при 

придбанні або ремонті медичних виробів, 

виданих на вимогу, таких як, наприклад, 

протези, ортопедичні пристосування та 

На жаль, особи, які в’їхали до Польщі після 

23.02.2022 і користуються тимчасовим 

захистом у Польщі на підставі Спеціаль-

ного закону, не можуть подати заяву 

на отримання соціальна пенсія (renta 



ДОВІДКА ПРО СТУПІНЬ 
ІНВАЛІДНОСТІ

Для того, щоб мати можливість подати 

заяву на інші форми підтримки, окрім 

тих, що перераховані вище, наприклад, 

на допомогу по догляду за дитиною та інші 

сімейні виплати або на знижки, наприклад, 

на проїзд у громадському транспорті, або 

на пільги при працевлаштуванні, Ви по-

винні спочатку мати довідку про ступінь 

інвалідності.

Довідка про ступінь інвалідності є офі-

ційним підтвердженням того, що ви або 

ваша дитина є людиною з інвалідністю. Як 

правило, Польща не визнає українські 

довідки про інвалідність. Для отримання 

польського посвідчення необхідно пройти 

процедуру в Польщі.

Насамперед перевірте, чи відповідаєте 

ви або Ваша дитина ВСІМ умовам для 

оформлення інвалідності. Для осіб старше 

16 років повинні відповідати одні умови, 

а для дітей до 16 років – інші умови.

Знайдіть установу з розгляду інва-

лідності «Zespół do Spraw Orzekania 

o Niepełnosprawności», яка відповідає 

місту вашого постійного проживання на 

даний момент.



Отримай в офісі установи або завантаж 

на веб-сайті наступні документи:

1.  заява про отримання довідки про 

інвалідність,

2.  медична довідка. 

Підготуйте документи, що підтверджу-

ють стан Вашого здоров’я або здоров’я 

Вашої дитини:

1.  медична документація, наприклад, 

виписні епікризи після стаціонарного 

лікування, документація амбулаторно-

го лікування, результати додаткових 

обстежень, консультацій спеціалістів,

2.  інші документи, які можуть вплинути 

на визначення ступеня інвалідності, 

наприклад, психолого-педагогічний 

висновок.

ВАЖЛИВО! Кожна установа 

може мати інший шаблон 

заяви та довідки.

ВАЖЛИВО! Якщо вищеза-

значені документи складені 

українською мовою, до заяви 

необхідно додати їх переклад, 

виконаний польським присяж-

ним перекладачем.

!

!Заповніть заяву особисто. Попросіть 

Вашого лікуючого лікаря або лікаря, 

який лікує Вашу дитину, заповнити ме-

дичну довідку, а краще спеціаліста, який 

займається саме Вашою хворобою або 

хворобою Вашої дитини. Довідка дійсна 

протягом 30 днів з дати її заповнення.



Подайте заяву, довідку та доку-

менти до установи з розгляду інва-

лідності «Zespół do Spraw Orzekania 

o Niepełnosprawności». Після цього очі-

куйте листа з повідомленням про дату 

засідання комісії.

Приходьте на зустріч. Ваша присутність 

є обов’язковою при винесенні рішення 

щодо Вас, а при винесенні рішення щодо 

дитини віком до 16 років обов’язковою 

є присутність Ваша та Вашої дитини. На 

засіданні Вас або Вашу дитину обстежать, 

і комісія визначить обсяг Ваших обмежень 

та ступінь інвалідності.

Ви отримаєте посвідчення поштою про-

тягом 14 днів після засідання. Платити за 

довідку не потрібно.

За наявності посвідчення Ви можете 

мати право на різноманітні пільги. Ви 

повинні подати заяву в місцевий муніци-

пальний або районний центр соціальної 

допомоги. Співробітник MOPS або GOPS 

(муніципального або громадського центру 

соціальної допомоги) повинен повідомити 

Вам, чи маєте Ви або Ваша дитина право 

на отримання пільг у зв’язку з встанов-

леною інвалідністю, і якщо так, то на які 

саме пільги.




