
З 26 березня 2022 року громадяни України, які здійснюють опіку над 
дитиною, можуть подати заяву на отримання допомоги 500+ на 
Платформі електронних послуг (PUE) — електронній системі Закладу 
соціального страхування (ZUS) 
 
Заклад соціального страхування (ZUS) призначатиме та виплачуватиме допомогу на дитину за 
програмою «Сім’я 500+» (т. зв. 500+) громадянам України, які легально прибули з України до 
Польщі після 23 лютого 2022 року у зв’язку з бойовими діями. Від сьогодні спеціальну заяву на 
500+ українською мовою можна подати в електронній формі на Платформі електронних послуг 
(PUE) Закладу соціального страхування (ZUS).(https://www.zus.pl/portal/logowanie.npi)  
 
Хто має право на 500+ 
500+ призначатиметься на дітей віком до 18 років:  

• громадянину України або одному з подружжя громадянин України, який після 23 лютого 

2022 року прибув із дитиною з України до Польщі у зв’язку з бойовими діями; 

• громадянці України або дружині громадянина України, яка після 23 лютого 2022 року 

прибула до Польщі з України у зв’язку з бойовими діями та народила дитину в Польщі; 

• громадянину України або одному з подружжя громадянин України, який проживав у Польщі 

до 24 лютого 2022 року, але дитина, якої стосується заява, прибула з України до Польщі після 

23 лютого 2022 року у зв’язку з бойовими діями; 

• громадянину іншої країни (наприклад, Польщі), який на підставі рішення польського суду 
здійснює опіку над дитиною, яка є громадянином України та прибула з України до Польщі 
після 23 лютого 2022 року у зв’язку з бойовими діями. 

Допомога 500+ призначається в розмірі 500 злотих на дитину на місяць.  
 
Як подати заяву 

Заяву на 500+ можна подати лише в електронній формі на Платформі електронних послуг (PUE) 

Закладу соціального страхування (ZUS) — електронній системі ZUS. 

Щоби подати заяву до ZUS, Вам будуть потрібні: 

• паспорти — особи, яка подає заяву, та дитини, або інші документи, що посвідчують 

особу, на підставі яких вони перетнули корон (якщо особа, яка подає заяву, їх має)  

• довідка про надання польського ідентифікаційного номера PESEL — особі, яка подає 

заяву, та дитині 

• номер банківського рахунку в Польщі 

• номер телефону в Польщі та e-mail 

• постанова польського суду, якщо особа, яка подає заяву, є тимчасовим опікуном  

• документ, який підтверджує, що особа, яка подає заяву, здійснює альтернативну опіку 

над дитиною, якщо така ситуація має місце 

• документ, який підтверджує законність перебування та доступ до ринку праці в Польщі 

особи, яка подає заяву, якщо вона прибула до Польщі до 24 лютого 2022 року. 

Докладніше про 500+ для громадян України.(https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-

wyjasnienia-komorek-merytorycznych/informacia-dla-gromadan-ukraini/-/publisher/details/1/500-

dla-gromadan-ukraini/3208883) 
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