Соціальна, медична та освітня допомога для дітей
громадян України які мають номер PESEL
Соціальна, медична та освітня допомога для дітей громадян України які мають номер PESEL Законом від 12 березня 2022 року про
допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території цієї країни (далі – УПОВ) встановлено спеціальні правила
легалізації перебування громадян України, які з 16 березня 2022 року , може подати заявку на номер PESEL. Цей номер дозволяє легко
ідентифікувати особу, яка його має і необхідна для вирішення офіційних справ у Польщі. Завдяки цьому перебування в Польщі стане
легальним і його власник зможе ним скористатися з охорони здоров'я, соціальної та освітньої допомоги, безоплатної юридичної та
психологічної допомоги і матеріал. Особа з PESEL не матиме статусу біженця.

ПРОГРАМА «СІМ'Я 500 ПЛЮС»
За програмою «Сім’я 500 плюс» сім’ї з дітьми на
утриманні мають право на дитячу допомогу у розмірі

Od 1 stycznia 2022 r. obsługą programu oraz wypłatą na

500 злотих на дитину віком до 18 років, незалежно

bieżąco przyznawanych przez siebie świadczeń zajmuje

від доходу сім’ї, якщо вони проживають з дітьми на

się ZUS.

території республіки. Польща. Іноземці також мають

Od 1 lutego 2022 r. ZUS przyjmuje wnioski na kolejne

право на пільги за цією програмою, якщо вони

okresy świadczeniowe.

працюють у Польщі і живуть зі своїми родинами. Це
також стосується людей, які отримали статус біженця
в Польщі.

Więcej informacji zob.
(również w j. ukraińskim): https://www.zus.pl/

СОЦІАЛЬНІ ПІЛЬГИ
Громадянин України, який проживає в Польщі, перебування якого на території Республіки
Польща вважається законним, має право:
1.сімейні пільги:
> матеріальна допомога особам, які виховують дітей, спрямована на часткове покриття

ZUS

витрат на їх утримання, що виплачується щомісячно: 95 злотих для дитини до 5 років, 124

Biuro Terenowe

злотих для дитини від 5 років до 18 років 135 злотих для дитини від 18 років до 24 років

w Łęcznej

пільги по догляду надбавки або пільги, які виплачують муніципалітети одноразова

21-010 Łęczna,

допомога при народженні дитини батьківська допомога Пільга

ul. Obrońców Pokoju 5

> пільги по догляду

Tel. +48 22 560 16 00

> надбавки або пільги, які виплачують муніципалітети
> одноразова допомога при народженні дитини

Miejski Ośrodek Pomocy

> батьківська допомога
2.Пільга «Гарний старт» – 300 злотих одноразової підтримки для всіх учнів, починаючи з
навчального року - заявки можна подати до ZUS
3.капітал сімейного догляду - на дитину віком від 12 до 35 місяців. Ця допомога не
залежить від доходу сім’ї і становитиме загалом до 12 000 злотих. злотих за другу та кожну

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

наступну дитину
4.співфінансування зменшення батьківської плати за перебування дитини в яслах,
дитячих клубах або з денним опікуном (без умови наявності прописки з анотацією
«доступ на ринок праці») – співфінансування зменшення макс. 400 злотих на місяць для
дитини - батько зможе подати заяву до УСО про призначення субсидії не раніше 1 квітня
2022 року. Допомога або субсидія на дитину також належить тимчасовому опікуну дитини.
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
Społecznej w Cycowie
21-070 Cyców,
ul. Chełmska 42
Tel. +48 82 567 70 41

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

МЕДИЧНА ДОПОМОГА
Громадянин України, перебування якого на території Республіки Польща вважається законним, має право
на медичну допомогу, в тому числі на медичні послуги. Медична допомога надається на умовах і в обсязі,
на якому особи, які охоплені обов’язковим або добровільним медичним страхуванням, мають право на ці
пільги. Витрати на медичні послуги фінансує Національний фонд здоров’я, за винятком санаторнокурортного лікування та оздоровлення.
Медична допомога доступна для іноземців, які:
1.Працевлаштований у Польщі Роботодавець звітує про працівника в Заклад соціального страхування
(ZUS), а потім щомісяця сплачує внесок на медичне страхування з доходу працівника до НСЗУ.
2.Члени застрахованих сімей
дитина (власна, дружина, усиновлений, онук або дитина, застрахована особа якої є опікуном або
прийомним вихователем) до досягнення нею 18 років або якщо вона продовжить навчання до 26 років
дитина з тяжкою інвалідністю -без вікових обмежень
подружжя
батьки, бабусі та дідусі - якщо вони залишаються в одному господарстві
3.Біженці – статус біженця має бути визнаний у Польщі
4.Безробітні, зареєстровані в службі зайнятості – члени сім'ї зареєстрованого безробітного, також
можуть бути охоплені страхуванням, якщо вони не застраховані на інших підставах.
5.Діти, які відвідують школу – як частина шкільного догляду, навіть якщо перебування їхніх батьків у
Польщі є незаконним
Добровільне страхування може оформити особа, перебування якої в Польщі є легальним і яка не
поширюється на обов’язкове медичне страхування. З цією метою він повинен подати заяву до
Національного

фонду

охорони

здоров’я

в

провінційному

відділенні

Національної

каси

здоров’я,

компетентному за місцем проживання.
Право на користування медичними послугами припиняється через 30 днів з дня закінчення зобов’язання
щодо медичного страхування, наприклад, через 30 днів з дня припинення трудового договору.
Lubelski Oddział Wojewódzki NFZ

Więcej informacji

20-124 Lublin, ul. Szkolna 16
Telefoniczna Informacja Pacjenta tel.:

(w tym dla Pacjenta z Ukrainy) zob.:
https://www.nfz-lublin.pl/

800 190 590

ОСВІТА ДІТЕЙ
Учні з України мають право навчатися в
польській школі. Діти та підлітки віком 718 років отримують освіту та піклування на
тих самих умовах, що й польські студенти.
Батькам вистачитьповідомити об’єкт та
заповнити відповідні документи. Коли в
школі не буде місця для українського учня,
комуна відправить його до іншого закладу
свого району.
Правова основа:

Для учнів, які не володіють польською мовою в тій
мірі,

в

якій

навчання,

вони

можуть

директор

отримати

школи

користь

може

від

організувати

додаткові заняття польською мовою. У школі також
може

бути

підготовче

відділення,

де

навчання

адаптується до здібностей і потреб учня. Учень також
може скористатися допомогою україномовної особи
(допомога
додатковими
викладання

вчителя),

а

корекційними
предметів),

які

також

скористатися

заняттями

(в

рамках

організовує

орган,

що

здійснює школу.

Закон від 12 березня 2022 року «Про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на
території цієї держави» (Вісник законів від 2022 року, ст. 583)
Закон від 11 лютого 2016 року про державну допомогу у вихованні дітей (тобто Законодавчий журнал від 2019
року, ст. 2407 із змінами)
Закон від 28 листопада 2003 р. про сімейні виплати (тобто Законодавчий журнал 2022 р., ст. 615)
Materiał przygotowany w ramach zadania publicznego realizowanego w formie powierzenia zadania przez Zarząd Powiatu Łęczyńskiego

