НАЙЧАСТІШЕ ЗАДАВАНІ

ПИТАННЯ ТА ВІДПОВІДІ
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Чи моє перебування в Польщі є легальним?

Якщо ви громадянин України, ви легально перебуваєте в
Польщі за наступних умов:
• Ви приїхали до Польщі після 24 лютого 2022 року.
• Під час прикордонного контролю ви були
зареєстровані на прикордонному переході
начальником прикордонної служби.
Якщо ви відповідаєте всім перерахованим вище
умовам, ви можете легально перебувати в Польщі
протягом 18 місяців.
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Чи можу я користуватися рішеннями спецзакону?

Спеціальний закон поширюється на громадян України та
їх подружжя, якщо вони не є громадянами України, які
в’їхали з 24 лютого.
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Що таке PESEL?

Номер PESEL — це одинадцятизначний цифровий символ, який дозволяє легко
ідентифікувати особу, яка його має. Отримання цього номера не є обов’язковим,
але, безсумнівно, необхідним для нормального функціонування в Польщі.
Полегшує він:
• користування з медичної допомоги,
• процес відкриття банківського рахунку,
• працевлаштування.
Без цього номеру ви не зможете:
• виконувати підприємницьку діяльність,
• користуватися соціальною допомогою,
• подати заяву на отримання сімейної допомоги.
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Як отримати номер PESEL?
Щоб отримати номер PESEL, подайте заяву в місцевій адміністрації (Гміні).
В Лодзі то пункт обслуги Urzędu Miasta Łodzi на вул. Krzemienieckiej 2B,
працює в таких годинах:
• понеділок, середа, четвер, п’ятниця, 8:00 – 16:00,
• вівторок 8:00 – 17:00.

До заявки на номер PESEL:
• додається одна фотографія (особам, які подають заявку фотографію можна
буде зробити на місці безкоштовно),
• знімаються відбитки пальців (діти до 12 років звільняються від цього обов'язку).
Особистість заявника підтверджується на підставі:
• проїзного документа,
• Карти Поляка,
• Іншого документу з фотографією, що дає можливість підтвердити особистість,
• свідоцтва про народження (відноситься до неповнолітніх осіб),
• У разі відсутності вищезазначених документів особу підтверджують на підставі її
усної декларації.
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Термін дії моєї візи чи карти на проживання закінчується,
чи я мушу виїхати?

Спеціальним законом передбачено продовження дії
існуючих документів проживання (національної віза та
дозволів на тимчасове проживання). Якщо останній
день легального перебування громадянина України
припадає на 24 лютого і далі, термін легального
перебування автоматично подовжується до 31 грудня
2022 року.

6

6

Я доглядаю за не своєю дитиною, що мені робити?

З метою захисту добробуту такої дитини суд може
призначити тимчасового опікуна. Необхідно подати
заяву до суду з питань опіки. Тимчасовий опікун має
призначатися насамперед із родичів, близьких осіб чи
інших осіб, які гарантують належне виконання обов'язків
опікуна. Тимчасовим опікуном братів і сестер, якщо це
можливо, призначається та сама особа.
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Я хочу записати дитину до школи, як це зробити?

•

Зберіть документи про попереднє навчання дитини (атестати, довідки
тощо). Якщо у вас їх немає – напишіть заяву про загальну кількість закінчених
років навчання із зазначенням закладу, в якому навчалася дитина.

•

Зв'яжіться з вибраною вами польською школою і подайте заяву про
прийняття у школу. Рішення про прийняття приймає директор.

•

Початкова школа в районі, де ви живете, повинна прийняти вашу
дитину. Інші початкові та середні школи приймають дітей у міру наявності
вільних місць.

•

Якщо у вибраній школі в даному класі немає місць, зв’яжіться з
управлінням гміни, в якій ви живете, і попросіть вказати школу, яку ваша
дитина зможе відвідувати.
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Де шукати роботу?
Громадяни України, які приїжджають до Польщі, можуть розраховувати
на підтримку державних і приватних установ.
У пошуках роботи вони можуть звернутися до:
• повітових бюро праці (340 відділень по всій Польщі),
• центрів інформації та планування кар'єри (16 центрів),
• скористатися підтримкою на гарячій лінії «Зелена лінія» (тел. 19-524),
• центральної бази пропозицій роботи,
• мобільного додатку ePraca (доступний на пристроях Android або iOS),
до якого щодня додається приблизно 70 000 пропозицій роботи.
Усі ці інструменти будуть доступні українською мовою.
Також ви можете шукати роботу, за допомогою безкоштовних платформ
оголошень, таких як:
• olx.pl
• pracuj.pl
• aplikuj.pl
• pl.jooble.org.
Чи агенцій з працевлаштування.
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Чи потрібно мені мати дозвіл на роботу?

Громадянам України не потрібно мати дозвіл на роботу в Польщі.
Проте роботодавець повинен подати декларацію про прийняття
іноземця на роботу через портал praca.gov.pl.

10

10

Як довго я можу працювати в Польщі?

На підставі поданої роботодавцем декларації українець отримує дозвіл
на роботу максимум на 24 місяці. Після закінчення цього часу ви
можете подати заяву на продовження цього дозволу ще на 24 місяці.
Однак слід пам’ятати, що для того, щоб мати можливість працювати,
необхідно легально перебувати в Польщі.
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Чи може громадянин України відкрити банківський
рахунок у Польщі?

Так. Щоб відкрити рахунок у більшості банків у Польщі, вам потрібен
лише документ, що посвідчує особу, наприклад закордонний паспорт, IDкартка та підтвердження в’їзду після 24.02.2022.
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На яку фінансову допомогу я можу розраховувати?
Громадяни України, які вже мають номер PESEL, можуть
розраховувати на:

•

Одноразову допомогу в розмірі 300 злотих на особу, в центрах
соціального захисту у гміні, де вони перебувають (так звані пункти
MOPS у Лодзі, передостанній слайд).

•

Допомога по догляду за дитиною 500+. Батьки та законні опікуни
можуть отримувати допомогу для дитини до досягнення нею 18 років,
якщо дитина проживає з ними і знаходиться на їх утриманні.

•

“Rodzinny kapitał opiekuńczy (RKO- сімейний виховавчий капітал)”
можна отримати для дитини від 12 до 35 місяців. Капітал
нараховується на другу дитину та наступних дітей у сім’ї, якщо дитина
проживає разом і перебуває на утриманні одного з батьків. Батьки
дитини вирішують, чи хочуть вони отримувати допомогу в розмірі 500
злотих протягом 24 місяців або 1000 злотих протягом 12 місяців.

•

Співфінансування плати за перебування дитини в яслах, дитячому
садку або з нянею (до 400 злотих на місяць).
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Де я можу подати заявку на отримання 500+, RKO
співфінансування для перебування в дитячому саду?
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Заявку на отримання допомоги по догляду за дитиною, сімейного капіталу та
співфінансування перебування в яслах можна подати в електронному вигляді
через Платформу Електронних Послуг ZUS. Профіль у ПЕП ZUS можна
зареєструвати онлайн, використовуючи Довірений Профіль, та через
електронний банкінг багатьох польських банків (наприклад, Millennium, Pekao,
PKO).
Щоб подати заявку, батьки або законні опікуни також можуть звернутися до офісів
обслуговування клієнтів Закладу Соціального Страхування (ZUS), де їм
допоможуть заповнити заявку та подати її в електронному вигляді.
Аби скласти заяву в ZUS будуть потрібні:
•
•
•
•

Польський ідентифікаційний номер PESEL особи яка складає заяву і дитини,
Електронна адреса особи,
Польський номер телефону,
Номер банківського рахунку в Польщі.

ZUS виплачує допомогу щомісяця на вказаний банківський рахунок.
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Корисні сайти та додаткова інформація

Пункти Соціальної Праці MOPS в Лодзі:

•
•
•

Пункт Соціальної Праці, вул. Wielkopolska 53,
Пункти Соціальної Праці, вул. 10 Lutego 7/9,
Пункти Соціальної Праці, вул. Paderewskiego 47.

Корисні сайти:
• www.gov.pl/web/ua – урядовий інформаційний сайт українською
мовою,
• www.zus.pl – інформація про сімейні пільги українською мовою,
• mops.uml.lodz.pl
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Більше інформації в наших порадниках на сайті alicjabien.pl/ukraina!

Kancelaria adwokacka adw. Alicja Bień
ul. Pawilońska 47, 91-487 Łódź
Telephone: 42 630 40 10
Fax: 42 630 97 00
Mobile: 601 364 369 (Alicja Bień)
e-mail: a.bien@alicjabien.pl | kancelaria@alicjabien.pl

www.alicjabien.pl
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