Ви є громадянином України
та маєте під опікою дитину?
Ви можете отримати підтримку для сім’ї
від Закладу соціального страхування (ZUS)

www.zus.pl

Ви можете подати заяву на отримання допомоги
для сім’ї, яку виплачує ZUS, якщо:
■ Ви є громадянином (громадянкою) України або
дружиною (чоловіком) громадянина
(громадянки) України;
■ Ваше перебування в Польщі є законним;
■ Ви маєте під опікою дитину (Ви є її батьком
(матір'ю) або тимчасовим опікуном), яка має
громадянство України та прибула з України до
Польщі після 23 лютого 2022 року у зв’язку
з бойовими діями;
■ Ви маєте під опікою дитину (Ви є її батьком або
тимчасовим опікуном), народжену в Польщі від
матері, яка є громадянкою України та
перебування якої в Польщі є законним.

Важливо
Для громадян України, які легально в’їхали до
Польщі з України після 23 лютого 2022 року
у зв’язку з бойовими діями та хочуть залишитися
в Польщі, перебування в Польщі є законним
упродовж 18 місяців, рахуючи з 24 лютого 2022
року або від дати фактичного перетину кордону
після 23 лютого 2022 року.
Допомогу для сімей можна отримувати лише
впродовж періоду, коли Ви та дитина перебуваєте
в Польщі.
Тимчасового опікуна або альтернативну опіку над
дитиною, яка прибула з України у зв’язку
з бойовими діями та перебуває в Польщі без
опіки, встановлює польський суд.

Яку підтримку для сім’ї можна
отримати від ZUS
■ 500 злотих на місяць на кожну дитину до
18 років, яка проживає в Польщі (допомога на
дитину за програмою «Сім’я 500+», т. зв. 500+).
Це допомога для батьків, тимчасових опікунів
або осіб, які здійснюють альтернативну опіку
над дитиною.
■ 500 або 1000 злотих на місяць на другу та
наступну дитину віком 12–35 місяців, яка
проживає в Польщі (сімейний опікунський
капітал, т. зв. RKO). Це допомога для батьків.

■ До 400 злотих на місяць субсидії на оплату
ясел, дитячого клубу або денного опікуна
(субсидія на ясла) на:
– першу та єдину дитину в сім’ї;
– першу дитину в сім’ї, якщо Ви отримуєте
сімейний опікунський капітал (RKO) на
наступну дитину;
– другу дитину та наступних дітей у сім’ї віком
до 12 місяців та старше 35 місяців, на яких
ми призначили сімейний опікунський
капітал, а Ви повністю отримали всю
призначену суму.
Щоб отримати субсидію, заклад або опікун
мають вписати Вашу дитину до реєстру ясел та
дитячих клубів або до переліку денних
опікунів.
Це допомога для батьків, тимчасових опікунів
або осіб, які здійснюють альтернативну опіку
над дитиною. Однак ми сплачуємо її
безпосередньо закладу або опікуну.
■ 300 злотих один раз на рік на кожну дитину
віком до 20 років (або до 24 років у випадку
учнів з інвалідністю), яка проживає в Польщі та
навчається в школі — заяви можна буде
подавати від 1 липня 2022 року до
30 листопада 2022 року (допомога за
програмою «Добрий Старт», т. зв 300+).
Це допомога для батьків, тимчасових опікунів
або осіб, які здійснюють альтернативну опіку
над дитиною.

Що потрібно зробити,
щоб отримати підтримку
для сім’ї від ZUS
Подайте відповідну заяву до ZUS. Заяви
(українською мовою) можна подавати лише
в електронній формі на Платформі електронних
послуг (PUE ZUS). Для цього Вам будуть
потрібні:
■ польський ідентифікаційний номер PESEL —
Ваш і дитини;
■ адреса електронної пошти;
■ польський телефонний номер:
■ номер банківського рахунку в Польщі.
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КРОК 1 — польський ідентифікаційний номер
PESEL
У заяві треба вказати польські ідентифікаційні
номери PESEL — Ваш і дитини, яка перебуває під
Вашою опікою.
Зверніться до будь-якого управління гміни, міста
або району в Польщі. Подайте там заяву про
надання польського ідентифікаційного номера
PESEL. Заява подається особисто. Дитина також
має бути присутня під час подання заяви.
Реєстрація громадян України та надання
польського ідентифікаційного номера PESEL
розпочалося в управліннях гмін, міст та районів
Польщі 16 березня 2022 року.
Номер PESEL, що наданий починаючи з цієї дати,
має позначку, яка підтверджує, що Ви або Ваша
дитина прибули з України до Польщі після
23 лютого 2022 року у зв’язку з бойовими діями.

КРОК 2 — банківський рахунок
Допомога 500+, RKO та 300+ виплачується лише
на банківський рахунок у Польщі.
Якщо Ви маєте банківський рахунок у Польщі,
перейдіть до КРОКУ 3.
Якщо Ви не маєте банківського рахунку в Польщі,
відкрийте його в банку.

КРОК 3 — електронна заява
Заяви на допомогу 500+, RKO, субсидію на оплату
ясел та 300+ можна подати лише в електронній
формі на Платформі електронних послуг (PUE
ZUS) — електронній системі ZUS.
1. Створіть свій профіль у цій системі. Для цього
Вам будуть потрібні:
• польський телефонний номер або адреса
електронної пошти;
• польський ідентифікаційний номер PESEL.
Ви можете створити профіль:
• самостійно через Інтернет (докладна
інструкція, як це зробити, доступна на
www.zus.pl),
• за допомогою працівника ZUS:
– у кожному відділенні ZUS;
– під час електронного візиту до ZUS
(інформація про те, як отримати таку
допомогу, доступна на www.zus.pl),

(інформація про те, як отримати таку
допомогу, доступна на www.zus.pl),
2. Подайте електронну заяву (відповідно до Вашої
сімейної ситуації):
• На 500+ на поточний період виплати
допомоги, який триває до 31 травня 2022
року, а також на наступний період виплати
допомоги, який триватиме/триває з 1 червня
2022 року до 31 травня 2023 року.
Перевірте на www.zus.pl, коли Ви можете
подати заяву на 500+.
• На RKO (сімейний опікунський капітал):
– з першого числа місяця, у якому дитині
виповнюється 9 місяців, до кінця місяця,
у якому дитині виповнюється 13 місяців —
якщо Ви подасте заяву в цей період,
капітал буде Вам призначений із першого
числа місяця, у якому дитині
виповнюється 12 місяців;
– на 14 місяці життя дитини або пізніше —
якщо Ви подасте заяву в цей термін, ми
призначимо Вам RKO, починаючи з місяця
подання заяви.
Перевірте на www.zus.pl, коли Ви можете
подати заяву на RKO.
• На субсидію на оплату ясел. Ви можете
подати заяву на субсидію не раніше, ніж
у день, коли Ваша дитина почне відвідувати
ясла, дитячий клуб або денного опікуна.
Допомога виплачується закладу, який
відвідує Ваша дитина, або опікуну.
Перевірте на www.zus.pl, коли Ви можете
подати заяву на субсидію на оплату ясел.
• На 300+. Якщо Ви подасте заяву до кінця
серпня, Ви отримаєте кошти до 30 вересня
(включно). Якщо Ви подасте заяву пізніше, ми
виплатимо допомогу впродовж 2 місяців із
дати подання заяви.
Подавати заяви на 300+ можна буде з 1 липня
2022 року до 30 листопада 2022 року.
Детальні інструкції про те, як подавати заяви,
доступні на www.zus.pl.
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Додатки до заяви
Залежно від Вашої ситуації, ми можемо вимагати
додаткових документів, які Ви мусите надати:
■ рішення суду про призначення Вас тимчасовим
опікуном, якщо на підставі рішення польського
суду Ви є тимчасовим опікуном дитини, яка
прибула з України до Польщі після 23 лютого
2022 року у зв’язку з бойовими діями;
■ документ, що підтверджує, що над дитиною
здійснюється альтернативна опіка, якщо на
підставі рішення польського суду Ви здійснюєте
альтернативну опіку над дитиною, яка прибула
з України до Польщі після 23 лютого 2022 року
у зв’язку з бойовими діями;
■ документ, що підтверджує законність Вашого
перебування та доступ до ринку праці
в Польщі, якщо Ви приїхали до Польщі до
24 лютого 2022 року, але Ваша дитина або
дитина, чиїм опікуном Ви є або над якою
здійснюєте альтернативну опіку, прибула до
Польщі після 23 лютого 2022 року у зв’язку
з бойовими діями; це може бути, наприклад,
карта перебування з приміткою «доступ до
ринку праці».

Важливо
Працівники ZUS допоможуть Вам створити
профіль на PUE ZUS та подати заяву:
■ у кожному відділенні ZUS (адресу можна
знайти на вебсайті www.zus.pl);
■ під час електронного візиту до ZUS (тобто
онлайн-розмови з працівником ZUS —
зареєструйтеся на www.zus.pl).

Де можна знайти додаткову інформацію
про підтримку для сім’ї від ZUS
■ у будь-якому відділенні ZUS (адреси та години
роботи можна знайти на www.zus.pl);
■ під час електронного візиту до ZUS
(інформацію можна знайти на www.zus.pl);
■ на гарячій лінії за номером 22 444 02 55 з
понеділка до п’ятниці з 8:00 до 18:00 або
надіславши електронного листа на адресу
UA@ZUS.PL

