Pomoc społeczna, zdrowotna i edukacyjna dla dzieci
obywateli Ukrainy, którzy posiadają numer PESEL
Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (dalej jako: UPOW)
określa szczególne zasady zalegalizowania pobytu obywateli Ukrainy, którzy od 16 marca 2022 r. mogą wystąpić o nadanie numeru PESEL.
Numer ten pozwala na łatwą identyfikację osoby, która go posiada i jest potrzebny do załatwienia urzędowych spraw w Polsce. Dzięki niemu
pobyt w Polsce będzie legalny, a jego posiadacz może korzystać z opieki zdrowotnej, pomocy socjalnej, edukacyjnej, bezpłatnej pomocy prawnej,
psychologicznej i materialnej. Osoba posiadająca PESEL nie będzie miała statusu uchodźcy.

PROGRAM "RODZINA 500 PLUS"
W ramach programu „Rodzina 500 plus” rodzinom
z

dziećmi

na

utrzymaniu

przysługuje

świadczenie

Od 1 stycznia 2022 r. obsługą programu oraz wypłatą na

wychowawcze w wysokości 500 zł na dziecko w wieku do
ukończenia 18 roku życia, bez względu na dochód
osiągany przez rodzinę, jeżeli zamieszkuje z dziećmi na
terytorium

Rzeczypospolitej

świadczenia

z

tego

Polskiej.

programu

Prawo

do

przysługuje

też

cudzoziemcom, jeśli w Polsce pracują i mieszkają
z rodzinami. Dotyczy to również osób, które uzyskały

bieżąco przyznawanych przez siebie świadczeń zajmuje
się ZUS.
Od 1 lutego 2022 r. ZUS przyjmuje wnioski na kolejne
okresy świadczeniowe.
Więcej informacji zob.
(również w j. ukraińskim): https://www.zus.pl/

w Polsce status uchodźcy.

ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE
Obywatelowi Ukrainy przebywającemu w Polsce, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej będzie uznawany za legalny przysługuje prawo do:
1.Świadczenia rodzinne:
>

zasiłek rodzinny - wsparcie finansowe dla osób wychowujących dzieci, mający na celu

częściowe pokrycie wydatków związanych z ich utrzymaniem, wypłacany co miesiąc:

ZUS
Biuro Terenowe

95 zł na dziecko do ukończenia 5. roku życia,
124 zł na dziecko w przedziale wiekowym od 5. r.ż. do ukończenia 18. r.ż.
135 zł na dziecko powyżej 18. r.ż., do ukończenia 24. r.ż.

w Łęcznej
21-010 Łęczna,
ul. Obrońców Pokoju 5

> świadczenia opiekuńcze

Tel. +48 22 560 16 00

> zapomoga lub świadczenia wypłacane przez gminy
> jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka
> świadczenie rodzicielskie
2.Świadczenie „Dobry start” – to 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów
rozpoczynających rok szkolny – wnioski można składać do ZUS
3.Rodzinny kapitał opiekuńczy - na dziecko w wieku od 12. do 35. miesiąca. Świadczenie to
nie zależy od dochodu rodziny i wyniesie w sumie do 12 tys. zł na drugie i każde kolejne dziecko
4.Dofinansowania obniżenia opłaty rodzica za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym

Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej
21-010 Łęczna,
ul. Jaśminowa 4
Tel. +48 81 462 83 74

lub u dziennego opiekuna (z wyłączeniem warunku posiadania karty pobytu z adnotacją
„dostęp do rynku pracy”) – max. 400 zł miesięcznie na dziecko – wniosek do ZUS

Ośrodek Pomocy

o dofinansowanie rodzic będzie mógł złożyć najwcześniej 1 kwietnia 2022 r. Na dane dziecko,

Społecznej w Cycowie

za ten sam okres, można będzie otrzymać do wyboru: dofinansowanie albo rodzinny kapitał

21-070 Cyców,

opiekuńczy.

ul. Chełmska 42

Przysługujące na dziecko świadczenia lub dofinansowanie, przysługują także opiekunowi

Tel. +48 82 567 70 41

tymczasowemu dziecka.
Ośrodek Pomocy Społecznej

Ośrodek Pomocy Społecznej

w Milejowie

w Puchaczowie

21-020 Milejów,

21-013 Puchaczów,

ul. Partyzancka 13

ul. Tysiąclecia 8

Tel. +48 81 757 20 54

Tel. +48 81 757 50 68

Tel.kom. 500 359 227; 572 371 148

Tel.kom. 605 565 245

Ośrodek Pomocy

Ośrodek Pomocy

Społecznej w Spiczynie

Społecznej w Ludwinie

21-077 Spiczyn,

21-075 Ludwin,

Spiczyn 10c

Ludwin-Kolonia 24

Tel. +48 81 757 81 86

Tel. +48 81 757 03 37

OPIEKA MEDYCZNA
Obywatel Ukrainy, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny jest
uprawniony do opieki medycznej obejmującej świadczenia opieki zdrowotnej. Opieka medyczna udzielana jest
na zasadach i w zakresie, w jakim osobom objętym obowiązkowym lub dobrowolnym ubezpieczeniem
zdrowotnym przysługuje prawo do tych świadczeń. Koszty świadczeń opieki zdrowotnej są finansowane
ze środków NFZ, za wyłączeniem leczenia uzdrowiskowego i rehabilitacji.
Z publicznej opieki zdrowotnej mogą korzystać cudzoziemcy, którzy są:
1.Zatrudnieni w Polsce
Pracodawca

zgłasza pracownika do ZUS, a następnie co miesiąc odprowadza od dochodów pracownika

składkę na ubezpieczenie zdrowotne do NFZ
2.Członkowie rodzin ubezpieczonych
dziecko (własne, małżonka, adoptowane, wnuk, albo dziecko, którego ubezpieczony jest prawnym
opiekunem albo rodzicem zastępczym) – do ukończenia przez dziecko 18. roku życia lub jeśli kontynuuje
naukę do 26. roku życia
dziecko z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności – bez ograniczenia wieku
małżonek
rodzice, dziadkowie – jeśli pozostają z we wspólnym gospodarstwie domowym
3.Uchodźcy – status uchodźcy musi być uznany w Polsce
4.Bezrobotni zarejestrowani w urzędzie pracy – ubezpieczeniem mogą być objęci także członkowie rodziny
zarejestrowanego bezrobotnego, jeśli nie są ubezpieczeni z innego tytułu
5.Dzieci uczęszczające do szkoły – w ramach opieki zapewnianej przez szkołę, nawet jeżeli pobyt ich
rodziców w Polsce jest niezalegalizowany
Osoba, której pobyt na terenie Polski jest legalny i która nie jest objęta obowiązkowym ubezpieczeniem
zdrowotnym, może ubezpieczyć się dobrowolnie. W tym celu powinna złożyć wniosek do NFZ we właściwym
ze względu na miejsce zamieszkania wojewódzkim oddziale NFZ.
Prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej kończy się po 30 dniach od dnia wygaśnięcia
obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego, np. po 30 dniach od dnia rozwiązania umowy o pracę.
Lubelski Oddział Wojewódzki NFZ

Więcej informacji

20-124 Lublin, ul. Szkolna 16

(w tym dla Pacjenta z Ukrainy) zob.:

Telefoniczna Informacja Pacjenta tel.:

https://www.nfz-lublin.pl/

800 190 590

EDUKACJA DZIECI
Uczniowie z Ukrainy mają prawo do nauki
w polskiej szkole. Dzieci i młodzież w wieku
7-18 lat korzystają z nauki i opieki na takich
samych

warunkach

jak

polscy

uczniowie.

Wystarczy, że rodzice zgłoszą się do danej
placówki i wypełnią stosowne dokumenty.
Gdy szkoła nie będzie dysponowała miejscem
dla ukraińskiego ucznia, gmina skieruje go do
innej placówki na swoim terenie.

Dla uczniów, którzy nie posługują się j.polskim w stopniu
umożliwiającym korzystanie z nauki, dyrektor szkoły może
zorganizować dodatkowe zajęcia j.polskiego. W szkole
może

być

także

utworzony

oddział

przygotowawczy,

w ramach którego nauczanie będzie dostosowane do
możliwości

i

potrzeb

ucznia.

Uczeń

może

również

korzystać z pomocy osoby mówiącej po ukraińsku (pomoc
nauczyciela), a także korzystać z dodatkowych zajęć
wyrównawczych

(w

zakresie

przedmiotów

nauczania)

organizowanych przez organ prowadzący szkołę.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego
państwa (Dz.U. 2022 poz. 583)
Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2407 ze zm.)
Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 615)
Materiał przygotowany w ramach zadania publicznego realizowanego w formie powierzenia zadania przez Zarząd Powiatu Łęczyńskiego

