
Ми допомагаємо 

 

Центр соціального забезпечения пропонує багато видів підтимки людям, які 
опинилися в складній життєвій ситуації.  

 

Контактна інформація 

05-300 Mińsk Mazowiecki 

ul. Kościuszki 25A 
tel/fax 25 758 22 24 

 

 

Грошові виплати 

 

Види грошових виплат: 
 

1. Допомога громадянам України у вигляді одноразової грошової допомоги у 
розмірі 300 злотих на особу. Право на допомогу має громадянин України, який 
легально в’їхав на територію Республіки Польща у період з 24 лютого 2022 року 
та заявляє про намір залишитися на території Республіки Польща та внесений 
до реєстру PESEL. 

Необхідні документи:  

 Документ PESEL 

 банківський рахунок в Польщі 

 документ, що посвідчуєт особу 

 заповніть заяву на виплату одноразової грошової допомоги. Заява від 
імені дитини подається батьком, тимчасовим опікуном або особою, яка 
фактично здійснює опіку над дитиною. 

Місце подання документів:  

 Центр соціальної допомоги у м. Мінськ Мазовецький 

 

2. Соціальна допомога  

http://warszawa19115.pl/documents/20184/3427988/PS-09-02+Wniosek+o+%C5%9Bwiadczenie+jednorazowe+300+z%C5%82/dc21cdc5-9cfa-42d5-b56e-bd71185d1c7a


• Допомога для покриття витрат на харчування дітей в дитячому 
садку або школі. Допомога надається особам і сім`ям залежно від їх 
доходів і сімейного становища. 

Умови отримання допомоги: 

 критерій доходу, який становить не більше 600 злотих на місяць на 
одну особу в сім’ї. 

• Цільова допомога: Соціальна допомога надається особам і сім`ям 
залежно від їх доходів і сімейного становища у зв’язку з: 

 бідність, 

 сироти, 

 безпритульність, 

 безробіття, 

 інвалідності, 

 тривале або тяжке захворювання, 

 домашнє насилля, 

 необхідність захисту жертв торгівлі людьми, 

 необхідність захисту материнства або багатодітності, 

 безпорадність у справах догляду та виховання та ведення домашнього 
господарства, особливо в неповних або багатодітних сім’ях, 

 труднощі в інтеграції іноземців, які отримали статус біженця в Республіці 
Польща, додатковий захист або дозвіл на тимчасове проживання, надані  

 у зв'язку з обставинами, зазначеними у ст. 159 абзац 1 бал 1 літ. c або d 
Закону від 12 грудня 2013 року про іноземців, 

 труднощі з адаптацією до життя після звільнення з місць позбавлення 
волі, 

 алкоголізм або наркоманія, 

 випадкова подія і кризова ситуація, 

 стихійне або екологічне лихо, 

 

Необхідні документи:  

 Документ PESEL, 

 банківський рахунок в Польщі, 



 документ, що посвідчуєт особу, 

 заява на виплату грошової допомоги, 

Основним критерієм права на соціальну допомогу є критерій доходу який 
становить : 

 не більше 600 злотих на місяць на одну особу в сім’ї.  

 не більше 776 злотих на місяць самотньо господарюючої людини.  

Ви можете використати допомогу на покриття таких витрат: 

 покупка їжі, 
 придбання ліків і лікування, 
 придбання одягу та взуття 

 придбання необхідних побутових речей, 
 

• постійна надбавка:  

Це пільга, призначена для людей з обмеженими можливостями. 
 
Умови отримання допомоги: 

 інвалідність має бути підтверджена відповідним польським свідоцтвом 
про інвалідність. 
 

• періодична надбавка 
Якщо Ви не працюєте або опинилися в складній життєвій ситуації, Ви можете 
подати заявку на отримання періодичної допомоги.  
 
Умови отримання допомоги:  

 Ви маєте статус безробітного, 
 Допомога призначається особам, які не відповідають вимогам для отримання 

допомоги від Закладу соціального страхування (ZUS), 

3. Сімейні пільги. Батьки, які виховують дітей, можуть подати заявку на 
отримання сімейної допомоги.  

• Сімейна допомога з надбавками надається до моменту досягнення дитиною 
18 років або до часу навчання в учбовому закладі, але не довше, ніж до 21 року 
життя, або до 24 року життя, якщо дитина продовжує освіту в учбовому закладі 
чи вищому учбовому закладі і має довідку про інвалідність середнього або 
тяжкого ступеня видану в Польщі. Щомісячний розмір сімейної допомоги 
становить: 
-95 злотих для дитини до моменту осягнення нею 5 років; 
-124 злотих для дитини у віці від 5 до 18 років; 
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-135 злотих для дитини у віці від 18 до 24 років. 
Якщо ви є тимчасовим опікуном, встановленим на дитину, яка є громадянином 
України та залишається без супроводу у зв’язку з військовими діями в Україні, ви 
також можете подати заяву на отримання допомоги на дитину. 

Умови отримання допомоги: 

 Умовою для отримання сімейної допомоги є відповідність критерію 
доходу, який становить 674 злотих на місяць на одну особу в сім’ї або 764 
злотих, якщо член сім’ї є дитиною-інвалідом. Встановивши право на 
вищезазначену допомогу, при визначенні доходу сім’ї не враховується 
член сім’ї, який не перебуває в Польщі. 

 Якщо Ви маєте право на сімейну допомогу, Ви також можете подати 
заяву на надбавку до сімейної допомоги, зокрема, на надбавку по причині 
виховання дитини у багатодітній сім’ї у розмірі 95 злотих на місяць на 
кожну третю та кожну наступну дитину в сім’ї що має право на сімейну 
допомогу або одноразову допомогу на початок нового навчального року у 
розмірі 100 злотих. 

 Якщо Ви мати-одиночка, Ви можете подати заяву на надбавку до сімейної 
допомоги у розмірі 193 злотих на місяць на кожну дитину але не більше 
386 злотих.  

. 

• Батьківська допомога у розмірі 1000 злотих на місяць призначається матерям, 
які народили дитину (у виняткових випадках — батькові), і які не отримують в 
Польщі  грошову допомогу чи виплат в зв'язку з вагітностю та пологами. 
Батьківська допомога виплачується з дня народження дитини. 

 
1) 52 тижні - у разі народження однієї дитини при одному породі, усиновлення 

однієї дитини або рішенням що до піклування за однією дитиною; 
 
2) 65 тижнів - у разі народження двох дітей при одному породі, усиновлення двох 

дітей або рішенням що до піклування над двома дітьми; 
 

3) 67 тижнів - якщо при одному породі народжується троє дітей, усиновлюються 
троє    дітей або рішенням догляду за трьома дітьми; 

 
4)  69 тижнів - якщо при одному породі народилося четверо дітей, четверо дітей 

усиновлені або рішенням що до піклування за чотирьома дітьми; 
 

5) 71 тиждень - у разі народження п'яти і більше дітей при одному породі, 
усиновлення п'яти і більше дітей або рішенням що до піклування за п'ятьма і більше 
дітьми. 

 
• Одноразова допомога у розмірі 1000 злотих (бетікове). Якщо ви є батьками 

новонародженої дитини, ви можете подати заявку на отримання одноразової 
допомоги у розмірі 1000 злотих. Умовою для отримання цієї допомоги є 
відповідність критерію доходу у розмірі 1922 злотих нетто на одну особу в сім’ї. 
При визначенні доходу сім’ї не враховується член сім’ї, який не перебуває в 
Польщі. Додатковою умовою для отримання допомоги при народженні дитини (т. 
зв «бетікове») є перебування жінки під медичним наглядом не пізніше ніж від 10 
тижня вагітності до пологів. Заявку на бетікове необхідно подати протягом 12 
місяців після народження дитини. Якщо ви є тимчасовим опікуном, 
встановленим для дитини, яка є громадянином України і яка залишається без 



нагляду через військові дії в Україні, ви також можете подати заяву на 
отримання допомоги на дитину. 
 

• Допомога по догляду. Це пільга, призначена для людей з обмеженими 
можливостями. Допомога по догляду призначається: 
-дитині віком до 16 років яка має довідку по інвалідності (виданій в Польщі), 
-інвалідам віком від 16 років які мають довідку по інвалідності тяжкого ступеня 
(виданій в Польщі), 
-особі, якій виповнилося 75 років, 
- інвалідам в віці понад 16 років, який маєють довідку про інвалідність середної 
тяжкості (виданій в Польщі), якщо інвалідність виникла до 21 року життя. 
 
Допомога по догляду виплачується в розмірі 215,84 злотих на місяць, незалежно 
від доходу, який отримує особа. Заяву про виплату допомоги від імені 
неповнолітньої дитини можуть подати батьки або тимчасові опікуни.  
 

• особлива допомога по догляду 
Якщо ви не працюєте, звільнилися з роботи чи іншої прибуткової праці з метою 
піклування про неповносправного члена сім’ї, незалежно від віку настання 
неповносправності (інвалідність має бути підтверджена відповідним польським 
свідоцтвом про інвалідність), ви маєте право на спеціальну допомогу по догляду 
(надбавка). Допомога призначається особам, які не відповідають вимогам для 
отримання допомоги по догляду, зокрема вищезазначеним вимогам про дату 
настання інвалідності в дитинстві неповносправної особи, яка потребує догляду. 
 
Умови отримання допомоги: 
 
 Критерій доходу, який становить не більше 764 злотих на місяць на одну 

особу в сім’ї. 
 

• Мінські Бон Малюха. Дофінансування на зменшення батьківської оплати за 
перебування дитини в яслах, дитячому клубу або зі щоденним вихователем. 
Дофінансування становить 400 злотих на місяць, але не 
більше, ніж сума оплати, яку сплачують батьки за перебування дитини 
в дошкільному закладі. Дофінансування буде перераховано на Ваш банківський 
рахунок. 

Умови отримання допомоги: 

 дитина проживає у м. Мінськ Мазовецький.  

 довідка оплати за перебування дитини в яслах, дитячому клубу або зі 
щоденним вихователем. 

4. Психологічна допомога. Психологічна допомога - це безкоштовна и 
добровільна форма допомоги дорослім, сімейним парам, які проживають у м. 
Мінськ Мазовецький. 

 

5. Сервісна допомога 

Послуги по догляду та догляду за місцем проживання. Надаються одиноким 
особам та особам у сім’ї, які за віком, хворобою чи іншими причинами 



потребують допомоги інших осіб і позбавлені її. При наданні послуг з догляду 
центр соціального захисту визначає вид, обсяг, послуг, що надаються, та термін 
їх надання. 

 

 

 

 


	3. Сімейні пільги. Батьки, які виховують дітей, можуть подати заявку на отримання сімейної допомоги.

