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Якщо ц� особи легально в’їхали в Польщу п�сля 24 лютого 2022 року � заявили про своє бажання
залишитися в Польщ�, їхнє перебування вважається законним протягом 18 м�сяц�в. Закон
передбачає можлив�сть визначення к�нцевої дати, до якої в'їзд на територ�ю Польщ� дасть право
використовувати його положення. Станом на сьогодн� така дата не вказана.

Особлив� правила легал�зац�ї перебування не поширюються на громадян України, як� легально
проживають у Польщ� на �нших п�дставах (наприклад, дозв�л на пост�йне чи тимчасове прожива-
ння, статус б�женця), а також на тих, хто подав заяви про м�жнародний захист у Польщ� або заявив
про нам�р подавати так� заяви - до їх в�дкликання.

Перебування громадян України в Польщ� п�длягає реєстрац�ї. Якщо це не в�дбулося при перетин�
кордону, громадянин України повинен протягом 60 дн�в п�сля в’їзду до Польщ� подати заяву на
реєстрац�ю – разом �з заявою на номер PESEL. Процедура присвоєння номера PESEL, передбачена
Законом, дає змогу подати заяву до виконавчого органу будь-якої ґм�ни, в як�й на даний момент
перебуває заявник. Заява має бути п�дписана самим заявником, але для її заповнення заявник
може скористатися допомогою в�дпов�дного службовця.

В�дпов�дно до Закону громадяни України мають право, зокрема, на:

громадян України, як� прибули до Польщ� з територ�ї України внасл�док
бойових д�й. Нараз� знято вимогу в’їзду до Польщ� безпосередньо з територ�ї
України. Це означає, що положення Закону можуть використовуватися не
лише особами, як� перетнули польсько-українськ� прикордонн� переходи, а й
тими, хто в’їхав у Польщу через кордон з �ншими країнами (наприклад,
Словаччиною).

громадян України, як� мають картку поляка, та найближчих член�в їх с�мей, як�
приїхали до Польщ� у зв'язку з в�йною.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО Т.ЗВ СПЕЦІАЛЬНІ ПРАВИЛА

У зв’язку з в�йною в Україн� в березн� 2022 року було введено в д�ю Закон «Про допомогу
громадянам України у зв’язку з� збройним конфл�ктом на територ�ї ц�єї держави», який
задн�м числом з 24 лютого 2022 року визначає конкретн� правила легал�зац�ї перебування �
працевлаштування громадян України, як� виїхали з� своєї країни через в�йну.

Д�я Закону поширюється на:

Виконання роботи п�д час легального перебування в Польщ� - особа, яка дов�-
ряє роботу, зобов'язана лише пов�домити компетентне пов�тове управл�ння
прац� протягом 14 дн�в з дня початку роботи про факт її виконання.

Заняття п�дприємницькою д�яльн�стю протягом пер�оду легального перебу-
вання в Польщ� - умовою є отримання номера PESEL

Користування медичними послугами

С�мейн� п�льги

Інш�, зазначен� в акт� соц�альн� гарант�ї.



З 26 березня 2022 року (субота) громадяни України, як� доглядають за дитиною, можуть подати
заявку на отримання допомоги 500+.

Заклад соц�ального страхування (ZUS) призначатиме та виплачуватиме допомогу на дитину за
програмою С�м’я 500+ (так зван� 500+) громадянам України, як� легально прибули з України до
Польщ� п�сля 23 лютого 2022 року у зв’язку з бойовими д�ями.

Спец�альну заявку на 500+ українською мовою можна подати в електронному вигляд� через
Платформу електронних послуг (PUE) ZUS.

Допомога 500+ надається на дитину в�ком до 18 рок�в:

PESEL та працевлаштування громадянина України

Б�льше �нформац�ї:
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/683

Багато сумн�в�в виникає при застосуванн� положень спец�ального закону про допомогу
громадянам України. Одна з них – чи може роботодавець прийняти на роботу громадянина
України, який не має номера PESEL. В�дпов�дно до положень спец�ального закону роботодавець
зобов’язаний протягом 14 дн�в з дня початку роботи громадянином України пов�домити
в�дпов�дне за м�сцем роботи пов�тове управл�ння прац� про доручення роботи так�й особ�. При
цьому в спец�альному акт� зазначено, що в пов�домленн� роботодавець надає персональн� дан�
громадянина України у вигляд� номера PESEL, якщо такий був виданий.

Тому той факт, що громадянину України, який легально проживає в Польщ�, не було надано
номер PESEL, не обмежує можливост� роботодавця працевлаштувати таку особу. Роботодавець
може визначити законн�сть перебування громадянина України, зокрема, на п�дстав� дов�дки
прикордонної служби або �ншого документа, що був п�дставою для перетину кордону, що
п�дтверджує прибуття до Польщ� п�сля 24 лютого 2022 року.

громадянину України або чолов�ку/дружин� громадянина України, що п�сля 23
лютого 2022 року прибув з дитиною з України до Польщ� у зв'язку з бойовими
д�ями,

громадянц� України або дружин� громадянина України, яка прибула до Польщ�
з України п�сля 23 лютого 2022 року у зв'язку з бойовими д�ями, а дитина
народилася в Польщ�,

громадянину України або чолов�ку/дружин� громадянина України, який
проживав у Польщ� до 24 лютого 2022 року, але дитина, на яку надається
допомога, прибула з України до Польщ� п�сля 23 лютого 2022 року у зв’язку з
бойовими д�ями,

громадянину �ншої країни (наприклад, Польщ�), який на п�дстав� р�шення
польського суду оп�кується дитиною, що є громадянином України та прибула з
України до Польщ� п�сля 23 лютого 2022 року у зв’язку з бойовими д�ями.

ДОПОМОГА 500+ ДЛЯ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/683


якщо чинн� правила є б�льш виг�дними для платника податк�в, платник
податк�в може використовувати їх для розрахунку за 2022 р�к;

НОВИЙ САЙТ ДЛЯ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ

М�н�стерство економ�чного розвитку та технолог�й запустило веб-сайт українською
мовою за адресою www.biznes.gov.pl/Ukraina. Громадяни України можуть знайти там �нфор-
мац�ю про те, як в�дкрити б�знес у Польщ�.

Спец�альний закон передбачає можлив�сть для громадян України в�дкрити б�знес у Польщ�, якщо
вони отримали номер PESEL. Щоб отримати номер PESEL, громадянин України, який прибув до
Польщ� легально (тобто в’їхав до Польщ� з 24 лютого 2022 року) з України, повинен подати заяву
до будь-якого мун�ципального управл�ння Польщ�. 

Зм�ни в податковому законодавств�
Зг�дно з урядовим проектом в�д 24 березня 2022 року до Закону про податок на доходи ф�зичних
ос�б планується внести так� зм�ни:

Б�льше �нформац�ї:
https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/od-26-marca-2022-r_-sobota-
obywatele-ukrainy-ktorzy-maja-pod-opieka-dziecko-beda-mogli-wnioskowac-o-500-/4511369

ставка податку на прибуток у меж� оподаткування до 120 тис. злотих
зменшується з 17% до 12%; аванс по податку на доходи ф�зичних ос�б платникам
єдиного податку;

так зван� «П�льги для середнього класу» мають бути скасован�; 

в�драхування членського внеску члена профсп�лки зд�йснюється на п�дстав�
в�домостей, над�сланих платником внеск�в платнику податк�в та компетентн�й
податков�й �нспекц�ї, а не п�дтвердження сплати внеску, як ран�ше; 

Б�льше �нформац�ї:
https://www.gov.pl/web/finanse/pit-nizszy-o-5-punktow-procentowych-zmiany-w-systemie-
podatkowym

Сп�вф�нансування перебування дитини в яслах
З 1 кв�тня 2022 року набирає чинност� глава 8а Закону про догляд за д�тьми в�ком до 3 рок�в. Нов�
правила передбачають допомогу в розм�р� до 400 злотих (але не б�льше розм�ру плати, яку
сплачують батьки) на перебування д�тей у яслах, дитячих клубах або з денним вихователем.
Компетентним органом у процедур� надання допомоги, а також органом, що виплачує допомогу,
є ZUS. 

дитина в�дв�дує ясла, дитячий клуб або перебуває на догляд� у вихователя; 

на дитину не надано с�мейний кап�тал; 

Допомога надається, якщо виконуються так� умови:

http://www.biznes.gov.pl/Ukraina
https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/od-26-marca-2022-r_-sobota-obywatele-ukrainy-ktorzy-maja-pod-opieka-dziecko-beda-mogli-wnioskowac-o-500-/4511369
https://www.gov.pl/web/finanse/pit-nizszy-o-5-punktow-procentowych-zmiany-w-systemie-podatkowym


допомога надається, якщо с�мейний кап�тал надано для дитини, � один з
батьк�в забрав кап�тал у повн�й сум� до досягнення дитиною 36 м�сяц�в. У
так�й ситуац�ї допомога може бути призначена п�сля досягнення
дитиною 36 м�сяц�в;

заява подається в електронн�й форм� через: 

Б�льше �нформац�ї:
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20110450235/U/D20110235Lj.pdf

один з батьк�в подав правильну заяву до ZUS;

�нформац�йний проф�ль у систем� ZUS; 
ІТ-систему в�тчизняних банк�в та кооперативних ощадних кас; 
�нформац�йно-комун�кац�йну систему, створену м�н�стром

заява подається не ран�ше, н�ж у день, коли дитина почне в�дв�дувати
ясла чи дитячий клуб, або перейде на догляд у вихователя.

Якщо у вас виникнуть запитання, ми доступн� за
вашою електронною адресою office@ksiazeklegal.pl
або по телефону + 48 12 426 42 31 

the law

Наведений вище �нформац�йний бюлетень носить �нформац�йний характер � не
є формою юридичної консультац�ї.
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