Державна фінансова підтримка громадян України, які перебувають під тимчасовим захистом,
має різноманітні форми.
Одна з них – допомога біженцям, яку ще називають просто 300 злотих для українців. Ця
допомога надається на початку перебування для задоволення основних потреб, зокрема, на
витрати на проживання.
300 злотих для українців надається на особу. Тому сім’я з 3 осіб може отримати не 300, а 900
злотих. Допомога виплачується одноразово готівкою або переказом на рахунок у польському
банку.
300 злотих для біженців надається громадянам України, які легально проживають на території
Республіки Польща та внесені до реєстру PESEL. На фінансову підтримку можуть розраховувати і
чоловік або дружина біженця, які не мають громадянства України.
Наявність номера PESEL є однією з ключових вимог для виплати співфінансування для українців.
Заяву на номер PESEL можна подати в будь-якому комунальному відділенні.
Іноземець, який хоче подати заявку на номер PESEL, повинен мати при собі паспорт, картку
поляка або інший документ із фотографією, наприклад, посвідчення особи чи довідку, видану
Посольством України в Польщі.
Виплата одноразової грошової допомоги біженцям з України є завданням муніципалітетів.
Тому заяву на цю пільгу можна подати одразу після отримання номера PESEL у тому самому
комунальному відділенні.
Або в Лодзі таку заяву можна подати до шістнадцяти центрів соціальної роботи міського центру
соціального захисту. Також у цих пунктах жителі Лодзі можуть подавати заяви про виплату
грошової допомоги у зв’язку з наданням громадянину/громадянину України проживання та
харчування у розмірі 40 злотих на особу/добу (оплачується за період не більше 120 днів). Таку
пільгу можна отримати на людей, що мають номер PESEL.
500 плюс для українців надається на тих самих умовах як і полякам – порогів доходу немає, але
в цьому випадку також необхідно мати номер PESEL. Подати заявку на отримання 500 плюс
можна лише в електронному вигляді через Платформу електронних послуг (ПУЕ) Закладу
соціального страхування - електронну систему Закладу соціального страхування
Якщо місячний дохід сім'ї або студента не перевищує 674 злотих на особу, сім'я має право на
допомогу батькам або опікунам дитини для часткового покриття витрат, пов'язаних з їх
утриманням: 95 злотих на місяць для дитини від народження до 5 років; 124 злотих на місяць
на дитину від 5 до 18 років. Подати заявку на отримання допомоги на дитину можна через
державний портал Emp@tia. Щоб увійти нa нього та скористатися опцією подачі документів
через Інтернет, необхідно мати довірений профіль або кваліфікований підпис.
Українські батьки другої та наступної дитини віком від 12 до 35 місяців також можуть подати
заяву на отримання сімейної допомоги. Виплачується українцям, які проживають у Польщі з
дітьми. Розмір надбавки може досягати 12 000 грн. злотих на дитину на рік. Ця пільга не
залежить від доходу. Така заява може бути подана лише в електронному вигляді через
Платформу електронних послуг (ПУЕ) Закладу соціального страхування – електронну систему
Закладу соціального страхування.

