
Соціальна допомога та сімейні пільги  

I Правила про соціальну допомогу та сімейні пільги для іноземців.  

Право на отримання соціальної допомоги мають іноземці, які мають місце проживання і 

перебувають на території Республіки Польща на підставі дозволу на перебування: 

• постійне місце проживання,  

•  проживання довгострокового резидента ЄС  

• посвідка на тимчасове проживання, надана у зв'язку з возз'єднанням сім'ї з 

іноземцем, який має статус біженця або додатковий захист  

а також на підставі статусу біженця або додаткового захисту, отриманого в Польщі.  

Додатковий захист - це форма дозволу на проживання, що надається іноземцям, які не 

отримали статус біженця і в разі повернення в свою країну піддадуться серйозній загрозі 

життю або здоров'ю внаслідок широкомасштабного застосування насильства проти 

цивільного населення в ситуації внутрішнього або міжнародного збройного конфлікту. 

Додатковий захист надається Головою Управління у справах іноземців у Варшаві. 

Іноземці мають право на сімейні пільги. Ці пільги гарантуються польською державою.  

Пропонуються наступні види сімейних допомог:  

• періодичні виплати, постійні виплати,  

•  сімейна допомога, 

•  надбавки до сімейної допомоги, 

•  допомоги по догляду, 

•  одноразова допомога при народженні дитини, 

• допомога по догляду за дитиною. 

Більш детальну інформацію можна знайти на сайті  

https://poradnikpracownika.pl/-swiadczenia-rodzinne-przyslugujace-cudzoziemcom .  

Право на сімейні виплати регулюється нормативними актами Європейського Союзу та 

внутрішніми актами Польщі, які є положеннями Координації систем соціального 

забезпечення. Координація систем соціального забезпечення захищає осіб, які працюють 

за кордоном, від втрати соціального захисту (Міністерство сім'ї та соціальної політики 

www.gov.pl  ).  

Право на сімейну допомогу мають іноземці, які перебувають на території Польщі на 

підставі дозволу на проживання:  

-постійне місце проживання,  

- довгострокове проживання резидента ЄС,  

- тимчасове проживання з метою висококваліфікованого працевлаштування 

- дозвіл на проживання довгострокового резидента ЄС, виданий іншою державою-

членом ЄС 

 або  

- мають статус біженця або додатковий захист, якщо вони проживають з членами своєї 

сім'ї в Польщі, 

- мають посвідку на проживання з приміткою "доступ до ринку праці", за винятком 

громадян третіх країн, які отримали дозвіл на роботу на території держави-члена ЄС на 
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період не більше 6 місяців, громадян третіх країн, допущених з метою навчання або 

сезонної роботи, та громадян третіх країн, які мають право на роботу на підставі візи. 

 

II Принципи надання грошових виплат соціальної допомоги, у тому числі 

іноземцям.  

Критерій мінімального доходу  

Право на грошові виплати із соціальної допомоги надається: 

• особа, яка самостійно веде домашнє господарство, дохід якої не перевищує 776 

злотих нетто (станом на 1 січня 2022 року). 

•  особа в сім'ї, дохід якої на одну особу не перевищує 660 злотих нетто (станом на 

1 січня 2022 року) 

•  сім'я, дохід якої не перевищує суми величин критерію доходу на одну особу в 

розрахунку на одну особу в складі сім'ї.  

 

Види та розміри грошових соціальних допомог (джерело: www.gov.pl )  

Постійна виплата, на яку має право:   

• повнолітня особа, яка є одноосібником, непрацездатна за віком або повністю 

непрацездатна, якщо її дохід нижчий від критерію доходу одноосібника, 

•  повнолітня особа, яка проживає в сім'ї, є непрацездатною за віком або повністю 

непрацездатною, якщо її дохід, а також дохід на одну особу в сім'ї є нижчим від 

критерію забезпеченості доходом на одну особу в сім'ї. 

Розмір постійної допомоги залежить від індивідуального рішення соціального 

працівника. Передбачається, що розмір пільги, яка буде реалізована у 2022 році, не може 

бути нижчим за 30 злотих і вищим за 719 злотих - у сумі, що відповідає різниці між 

критерієм доходу та доходом особи.  

 

Періодична допомога призначається, зокрема, у зв'язку з тривалою хворобою, 

інвалідністю, безробіттям, можливістю збереження або набуття права на допомогу з 

інших систем соціального забезпечення: 

• особа, яка веде домогосподарство самостійно, дохід якої нижчий від критерію 

доходу для особи, яка веде домогосподарство самостійно,  

•  сім'я, дохід якої нижчий від критерію забезпеченості сім'ї. 

Розмір періодичної допомоги не може бути нижчим за 50% різниці між ними: 

• критерій доходу для особи, яка веде домогосподарство самостійно, та дохід 

такої особи; 

•  критерій доходу сім'ї та дохід такої сім'ї. 

Розмір періодичної допомоги не може бути нижчим за 20 злотих на місяць. 
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Цільова адресна допомога призначається для задоволення найнеобхідніших потреб, 

покриття витрат на придбання продуктів харчування, ліків, лікування, опалення, одягу, 

необхідних предметів домашнього вжитку, проведення дрібного побутового ремонту та 

поточного ремонту в житловому приміщенні, а також на поховання.  

 

Допомога для самозабезпечення та продовження навчання, призначена для 

утримання та покриття витрат, пов'язаних з проживанням, на харчування, одяг, взуття, 

предмети особистої гігієни, оплату житла та вивчення польської мови для іноземців, які 

отримали в Польщі статус біженця, додатковий захист або дозвіл на тимчасове 

перебування у зв'язку з возз'єднанням з сім'єю біженця (стосується осіб, які подали заяву 

до старости через Районний центр допомоги сім'ї протягом 60 днів з дня отримання в 

Польщі статусу біженця, додаткового захисту або дозволу на тимчасове перебування у 

зв'язку з возз'єднанням з сім'єю біженця).  

Винагорода виплачується опікуну за здійснення догляду, призначеного судом. 

 

Сімейні пільги - критерії надання  

 

Сімейні надбавки та доплати. Сімейна допомога призначена для часткового покриття 

витрат на утримання дитини.  

Розмір допомоги на сім'ю - у розрахунку на місяць (www.gov.pl ):   

• 95 злотих на дитину віком до 5 років, 

•  124 злотих на дитину старше 5 років до досягнення нею 18-річного віку, 

•  135 злотих для дитини старше 18 років до досягнення нею 24-річного віку. 

Критерій доходу становить 674 злотих або 764 злотих - якщо дитина має свідоцтво про 

інвалідність або свідоцтво про помірну чи важку інвалідність.  

Заяву на отримання сімейної допомоги можна подати в центрі соціальної допомоги за 

місцем проживання або через Польську пошту, в режимі он-лайн на порталі інформації 

та послуг Emp@tia https://empatia.mpips.gov.pl/ 

  або на електронній платформі послуг публічної адміністрації e-Puap. 

 

Одноразова виплата при народженні дитини, так звана Becikowe - 1 000 злотих на 

дитину, Becikowe надається, якщо жінка перебувала під медичним наглядом не пізніше, 

ніж з 10 тижня вагітності до пологів. Допомога може виплачуватися матері або батькові 

дитини, або опікуну чи піклувальнику дитини, якщо дохід сім'ї на одну особу перевищує 

1 922 злотих нетто. 

 

Допомога на догляд - допомога по догляду - становить 215,84 злотих на місяць (для 

дитини-інваліда інваліда старше 16 років зі значним ступенем інвалідності, інваліда 

помірного ступеня старше 16 років, якщо інвалідність виникла у віці до 21 року; особи, 
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яка досягла 75 років). Надбавка на догляд призначається - у зв'язку із звільненням з 

роботи або іншої оплачуваної роботи для догляду за особою, яка має довідку про значну 

обмеженість життєдіяльності або довідку про інвалідність із зазначенням показань; 

потребу в постійному або тривалому сторонньому догляді чи допомозі іншої особи у 

зв'язку із значним обмеженням здатності до самообслуговування та необхідністю 

постійної участі опікуна дитини в її повсякденному житті в процесі лікування, 

реабілітації та виховання, призначається з 01.01.2022 року. - 2119 злотих на місяць, 

Спеціальна допомога по догляду за дитиною - становить 620 злотих на місяць, 

 

Допомога по догляду за дитиною - становить 1 000 злотих на місяць, не підлягає 

критерію доходу. Вона призначається особам, які працюють за договором доручення або 

договором підряду, якщо вони здійснюють безпосередній догляд за дитиною. Ці особи 

не мають права на отримання допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами, 

 

Rodzina 500 plus - допомога батькам та опікунам дітей віком до 18 років на кожну дитину 

незалежно від доходів у розмірі 500 злотих на місяць. Заяви на декларацію про виховання 

500+ можна подавати лише в електронному вигляді, через платформу PUE ZUS, портал 

Emp@tia (empatia.mpips.gov.pl) та електронний банкінг у своєму банку. Виплата 

призначеної допомоги здійснюється виключно у безготівковій формі, на банківський 

рахунок, зазначений у заяві, 

 

Допомога "Вдалий старт" 300+ - надається один раз на рік дітям віком до 20 років, які 

починають навчальний рік. Діти-інваліди, які навчаються в школі, отримуватимуть її до 

24 років. Для отримання допомоги необхідно подати заяву так само, як і для отримання 

пільги 500+. Допомога "Добрий старт" не залежить від доходу, 

 

Субсидія на перебування в яслах - батьки мають право на отримання субсидії на 

дитину, яка відвідує ясла, дитячий клуб або знаходиться під наглядом вихователя і не 

використовує сімейний капітал по догляду за дитиною (РКО). Розмір субсидії може 

становити до 400 злотих на місяць на одну дитину, але не більше розміру плати, яку 

сплачують батьки за перебування дитини в закладі. Субсидія може бути використана на: 

• перша або єдина дитина в сім'ї, незалежно від віку, тільки якщо дитина відвідує 

ясла, дитячий клуб або користується послугами вихователя в денному стаціонарі. 

• будь-яка дитина до досягнення нею 12-річного віку та після досягнення нею 35-

річного віку, за умови, що вона перебуває у закладі, який здійснює догляд за нею.  

Заяви на отримання субсидії подаються тільки в електронному вигляді, через платформу 

PUE ZUS, портал Emp@tia  або електронний банкінг у Вашому банку. 

 



Сімейний капітал по догляду за дитиною (РКО) - надається на другу і наступну дитину 

в сім'ї з 12 до 35 місяців життя дитини. Загальна сума "Сімейного капіталу" становить 12 

000 фунтів стерлінгів на кожну дитину. Незалежно від доходу, вона виплачується у 

розмірі 1000 злотих протягом 12 місяців або 500 злотих протягом 24 місяців. Заяви на 

отримання субсидії можна подавати тільки в електронному вигляді, через платформу 

PUE ZUS, портал Emp@tia (emptatia.mpips.gov.pl/) та електронний банкінг у Вашому 

банку.  

 

У зв'язку з триваючим збройним конфліктом на території України, громадяни України 

мають право на отримання грошової допомоги, соціальної допомоги та сімейних пільг 

відповідно до Спеціального закону від 12 березня 2022 року "Про допомогу громадянам 

України".  

 

 

Громадяни України також мають право на отримання матеріальної допомоги у вигляді: 

• одноразову грошову допомогу у розмірі 300 злотих на особу, яка може бути 

використана для покриття необхідних та поточних витрат на харчування, одяг, 

взуття, засоби особистої гігієни та оплату житла. Заява про призначення 

вищезазначеної допомоги подається у письмовій формі до міського центру 

соціального захисту населення за місцем проживання громадянина України, 

• доступ до безоплатної психологічної допомоги,  

• отримати продовольчу допомогу в рамках Оперативної програми продовольчої 

допомоги на 2014-2020 роки. 


