
POMOC SOCJALNA
 

Dofinansowano ze środków Miasta Gdańska

CZYLI JAKIE WSPARCIE FINANSOWE
MOŻE OTRZYMAĆ OBYWATEL UKRAINY

MIESZKAJĄCY W POLSCE?



Na podstawie  specustawy obywatelom Ukrainy
przebywającym na terytorium Polski, których pobyt jest
uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 tej ustawy, tj.
obywatelom Ukrainy przybyłym na terytorium Polski po 23
lutego br., przysługuje prawo do otrzymania następujących
świadczeń:

I. Świadczenie wychowawcze (500+)

Rodzaj świadczenia  - jest to świadczenie służące pokryciu
wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z
opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.
Świadczenie jest wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń
Społecznych (ZUS) obywatelom Ukrainy, którzy przekroczyli
granice Polski po 23.02.2022 r. w związku z działaniami
wojennymi.

Wysokość świadczenia – 500 zł miesięcznie

Na kogo przysługuje?  - na każde dziecko, do ukończenia przez
dziecko 18. roku życia. Świadczenie jest przyznawane bez
względu na wysokość uzyskiwanych dochodów. Jest
wypłacane na rachunek bankowy wskazany we wniosku o
przyznanie świadczenia, w okresach od 1 czerwca do 31 maja
roku kolejnego.

Kto może złożyć wniosek?
1. 1.obywatel Ukrainy albo małżonek obywatela Ukrainy, który
po 23.02.2022 r. przybył wraz z dzieckiem z Ukrainy do Polski w
związku z działaniami wojennymi;

2. 1.obywatelka Ukrainy albo żona obywatela Ukrainy, która po
23.02.2022 r. przybyła z Ukrainy do Polski w związku z
działaniami wojennymi, a dziecko urodziło się w Polsce;

https://sip.lex.pl/#/document/19216115?unitId=art(2)ust(1)&cm=DOCUMENT


3. obywatel Ukrainy albo małżonek obywatela Ukrainy, który
zamieszkał w Polsce przed 24.02.2022 r., ale dziecko, na które
ubiega się o świadczenie, przybyło z Ukrainy do Polski po
23.02.2022 r. w związku z działaniami wojennymi;

4. obywatel innego państwa (np. Polski), który na podstawie
orzeczenia polskiego sądu sprawuje opiekę nad dzieckiem,
które jest obywatelem Ukrainy i przybyło z Ukrainy do Polski po
23.02.2022 r. w związku z działaniami wojennymi.

Wniosek o 500+ można wypełnić w języku ukraińskim i składa
się go elektronicznie za pomocą Platformy Usług
Elektronicznych (PUE) ZUS. ZUS nie wydaje decyzji o
przyznaniu świadczenia 500+, a jedynie informuje o jego
przyznaniu za pośrednictwem PUE oraz poczty elektronicznej.

 
 
 
 



II. Świadczenie „dobry start”

Rodzaj świadczenia:  Świadczenie dobry start stanowi wsparcie
dla uczniów w związku z rozpoczynającym się rokiem
szkolnym. Przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w
szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia. Na dziecko
niepełnosprawne, uczące się w szkole, świadczenie przysługuje
do ukończenia przez nie 24. roku życia. Świadczenie „dobry
start” przysługuje bez względu na dochód rodziny.
Postępowanie w sprawie świadczenia jest prowadzone przez
Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Wysokość świadczenia: 300 zł (raz w roku)

Kto może złożyć wniosek?
1. matka, ojciec, opiekun faktyczny, opiekun prawny, rodzina
zastępcza, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka, dyrektor
placówki opiekuńczo-wychowawczej, dyrektor regionalnej
placówki opiekuńczo-terapeutycznej,

2. osoba ucząca się.

Wniosek i załączniki do wniosku składane są wyłącznie 
w postaci elektronicznej (przez profil informacyjny tworzony 
w systemie teleinformatycznym ZUSu, przez system
teleinformatyczny banków świadczących usługi drogą
elektroniczną, przez system teleinformatyczny utworzony
przez ministra właściwego do spraw rodziny). Przyznanie przez
Zakład Ubezpieczeń Społecznych świadczenia „dobry start” nie
wymaga wydania decyzji. Informację o przyznaniu świadczenia
ZUS udostępnia na profilu informacyjnym utworzonym 
w systemie teleinformatycznym.



III. Świadczenia rodzinne

Rodzaj świadczeń:  Świadczenia rodzinne to zasiłki i dodatki
pieniężne związane z urodzeniem i wychowywaniem dziecka
na terytorium Polski. Przyznanie świadczeń rodzinnych jest
uzależnione od kryterium dochodowego, czyli od dochodu
przypadającego na członka rodziny. Świadczenia rodzinne
przysługują przez okres zamieszkiwania na terytorium Polski.

1. Zasiłek rodzinny  - jest przyznawany obojgu rodzicom lub
jednemu z nich, opiekunowi prawnemu lub faktycznemu
dziecka lub pełnoletniej osobie uczącej się, niebędącej na
utrzymaniu rodziców (jeśli rodzice nie żyją), do ukończenia
przez dziecko:

 - 18. roku życia
- nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21. roku
życia
- 24. roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole
wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo
znacznym stopniu niepełnosprawności.

Otrzymanie zasiłku zależy od tego czy spełniamy kryterium
dochodowe - średni miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu
na osobę albo dochód osoby uczącej się nie może przekroczyć
kwoty 674,00 zł lub 764,00 zł gdy członkiem rodziny jest
dziecko posiadające orzeczenie o niepełnosprawności lub
orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu
niepełnosprawności.

Wniosek składa się w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze
względu na miejsce zamieszkania.



 Wysokość zasiłku rodzinnego:
 - 95,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku do ukończenia 5.
roku życia;
- 124,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 5. roku
życia do ukończenia 18. roku życia;
- 135,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18. roku życia do
ukończenia 24. roku życia.

2. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka-   -
świadczenie jest przyznawane w związku z urodzeniem się
żywego dziecka. Przysługuje ono matce, ojcu, opiekunowi
prawnemu lub opiekunowi faktycznemu dziecka. 

Wysokość zapomogi: 1000 zł jednorazowo

Prawo do otrzymania zapomogi, mają te osoby których dochód
w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty
1922,00 zł.

Ważne!  Aby otrzymać zapomogę, matka dziecka musi
pozostawać pod opieką medyczną nie później niż od 10.
tygodnia ciąży do dnia porodu. Do wniosku o przyznanie
zapomogi dołączamy zaświadczenie lekarza lub położonej
potwierdzające ten fakt.

Wniosek o wypłatę zapomogi należy złożyć w terminie 12
miesięcy od dnia narodzin dziecka w urzędzie gminy lub
gminnym ośrodku pomocy społecznej.

3. Świadczenia opiekuńcze 
а) zasiłek pielęgnacyjny – jest przyznawany w celu pokrycia
wydatków związanych z konieczności zapewnienia opieki i
pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do
samodzielnej egzystencji; jest przyznawany:
niepełnosprawnemu dziecku, 



osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16. roku życia, jeżeli
ma orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,
osobie, która ukończyła 75 lat, osobie niepełnosprawnej
powyżej 16. roku życia, jeżeli posiada ona orzeczenie o
umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, gdy
jejniepełnosprawność powstała przed ukończeniem 21. roku
życia; wysokość zasiłku: 215,84 zł;

b)specjalny zasiłek opiekuńczy – jest przyznawany w celu
sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się
orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
orzeczeniem o niepełnosprawności, gdy z orzeczenia wynika,
że konieczna jest stała lub długotrwała opieka lub pomoc innej
osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością
samodzielnej egzystencji oraz konieczność stałego
współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego
leczenia, rehabilitacji i edukacji; wysokość zasiłku: 620 zł, brane
jest pod uwagę kryterium dochodowe – 764 zł w przeliczeniu
na jednego członka rodziny;

c)   świadczenie pielęgnacyjne – jest to świadczenie
przyznawane wtedy, gdy rezygnujemy z zatrudnienia lub innej
pracy zarobkowej, po to by sprawować opiekę nad osobą
posiadającą orzeczenie o niepełnosprawności o stopniu
znacznym lub z odpowiednim wskazaniem (konieczna jest
stała lub długotrwała opieka lub pomoc innej osoby w związku
ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji
oraz konieczność stałego współudziału na co dzień opiekuna
dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji), co do
zasady - przysługuje, jeżeli niepełnosprawność osoby
wymagającej opieki powstała przed ukończeniem 18 roku
życia; wysokość świadczenia: 2119,00 zł; nie jest zależne od
wysokości otrzymywanych dochodów;



4. Świadczenia rodzicielskie – świadczenie to wynosi 1 000 zł i
korzystają z niego głównie rodzice, którzy nie otrzymują zasiłku
macierzyńskiego (np. bezrobotni czy studenci); jest
przyznawane w okresie od 52 do 71 tygodni po urodzeniu
dziecka – okres ten jest zależny od liczby urodzonych dzieci;
świadczenie jest przyznawane bez względu na osiągany przez
uprawnionych dochód

 
 

IV. Rodzinny kapitał opiekuńczy

Rodzaj świadczenia: Jest to świadczenie służące pokryciu
wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z
opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.
Świadczenie przysługuje bez względu na dochód osiągany
przez rodzinę. Kapitał przysługuje od pierwszego dnia
miesiąca, w którym dziecko ukończyło 12. miesiąc życia, do
ostatniego dnia 35. miesiąca poprzedzającego miesiąc, w
którym dziecko ukończy 36. miesiąc życia, a więc w miesiącu, w
którym dziecko kończy 36. miesiąc życia, świadczenie nie
będzie już wypłacane.

Świadczenie przysługuje matce lub ojcu na drugie i każde
kolejne dziecko w rodzinie, jeżeli dziecko to wspólnie
zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu matki lub ojca.

Wysokość: 500 zł albo 1000 zł miesięcznie na dziecko; łączna
wysokość świadczenia nie może przekroczyć 12.000 zł; rodzice
dziecka mogą wybrać, czy chcą otrzymywać świadczenie w
wysokości 500 zł przez okres 24 miesięcy czy w wysokości
1000 zł przez 12 miesięcy – tak aby łączna wysokość
świadczenia nie była większa niż 12.000 zł. 



Kto może złożyć wniosek: 
- matka albo ojciec, a także osoba, która przyjęła dziecko na
wychowanie i wystąpiła do sądu opiekuńczego z wnioskiem o
wszczęcie postępowania w sprawie jego przysposobienia –
jeżeli dziecko zamieszkuje wspólnie z nimi i pozostaje na ich
utrzymaniu.

Świadczenie nie przysługuje m.in., jeżeli członkowi rodziny
przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym
charakterze do kapitału, chyba że przepisy o koordynacji
systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne
umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym
stanowią inaczej.

Postępowanie w sprawach o przyznanie świadczenia prowadzi
Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wnioski można składać od
pierwszego dnia miesiąca, w którym dziecko kończy 9.
miesięcy do końca miesiąca, w którym dziecko kończy 13.
miesięcy. Jeżeli złożymy wniosek po upływie tego terminu,
łączna wysokość kapitału podlega obniżeniu o kwotę 500 zł za
każdy miniony miesiąc.



V. Dofinansowanie obniżenia opłaty za pobyt
dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u

dziennego opiekuna

Rodzaj świadczenia: przysługuje na dziecko, które uczęszcza
do żłobka, klubu dziecięcego lub korzysta z opieki u opiekuna
dziennego, ale tylko wtedy gdy rodzic nie otrzymuje na to
samo dziecko rodzinnego kapitału opiekuńczego (pkt IV patrz
wyżej). Zatem na to samo dziecko, za ten sam okres, można
otrzymać dofinansowanie obniżenia opłaty albo rodzinny
kapitał opiekuńczy, więc rodzice dokonują wyboru, z którego 
 rodzaju wsparcia na drugie lub kolejne dziecko w rodzinie w
wieku od 12. do 35. miesiąca, które uczęszcza do żłobka (klubu
dziecięcego, przebywa pod opieką opiekuna dziennego)
chcieliby skorzystać.

Rodzice mogą korzystać z dofinansowania pobytu w żłobku na
jedno dziecko i pobierać rodzinny kapitał opiekuńczy na inne
dziecko w rodzinie.
Dofinansowanie może otrzymać każda rodzina spełniająca
powyższe przesłanki, bez względu na uzyskiwany dochód.

 Z dofinansowania mogą skorzystać rodzice dziecka:
- pierwszego i jedynego w rodzinie;
- pierwszego w rodzinie, jeśli na kolejne dziecko rodzic
otrzymuje Rodzinny kapitał opiekuńczy;
- drugiego i kolejnego w rodzinie, które ma mniej niż 12
miesięcy albo więcej niż 35 miesięcy i na które ZUS przyznał
Rodzinny kapitał opiekuńczy, ale został on i pobrany przez
rodzica w łącznej przysługującej mu wysokości.


