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Б�льше �нформац�ї:
https://www.zus.pl/ua/holovna-storinka/-/publisher/details/1/simejnij-opikuns-kij-kapital-na-ditinu-aka-
e-gromadaninom-ukraini/4560086 

Ця допомога призначається на дитину в�ком в�д 12 до 35 м�сяц�в, яка є грома-
дянином України та прибула до Польщ� з України у зв’язку з бойовими д�ями
п�сля 23 лютого 2022 року – незалежно в�д доходу с�м’ї. Допомога призначається
на загальну суму до 12 000 злотих за другу та наступну дитину в с�м'ї. Батьки
можуть вир�шити, чи хочуть вони отримувати с�мейний кап�тал у розм�р� 500
злотих протягом 24 м�сяц�в або 1000 злотих протягом 12 м�сяц�в.

Заяву можна подати лише на платформ� електронних послуг ZUS (установа
соц�ального страхування) за допомогою спец�альної форми.

С�мейний оп�кунський кап�тал на дитину, яка є грома-
дянином України

В�дпов�дно до зм�н до Закону про надання допомоги громадянам України у зв’язку з� збройним
конфл�ктом на територ�ї України, п�дписаних Президентом 14 кв�тня 2022 року (так званий
"Спец�альний закон"), зокрема вносяться наступн� зм�ни:

нов� положення щодо пов�домлень про прийняття на роботу громадян України
(ст. 22 Спец�ального закону): обов'язок пов�домляти не поширюється на випа-
док, коли громадянин України виконує роботу на територ�ї Республ�ки Польща
в�дпов�дно до положень ст. 87 Закону про сприяння зайнятост� та установи
ринку прац�. З �ншого боку, якщо суб’єкт, який доручає виконання роботи
громадянину України, був зобов’язаний пов�домити про доручення виконання
роботи, але не зробив цього, на громадянина України не накладається штраф
в�дпов�дно до ст. 120 сек. 2 Закону про сприяння зайнятост� та установи ринку
прац�.

Громадяни України, як� легально проживають на територ�ї Республ�ки Польща,
можуть бути працевлаштован�: (i) на допом�жн� та службов� посади в органах
м�сцевого самоврядування; (ii) на посаду, де виконувана робота не передбачає
прямої чи опосередкованої участ� у зд�йсненн� державних повноважень та
функц�й, спрямованих на захист загальних �нтерес�в держави, на посадах, на
яких працюють посадов� особи цив�льного корпусу; (iii) на посаду, де виконува-
на робота не передбачає прямої чи опосередкованої участ� у зд�йсненн�
державних повноважень та функц�й, спрямованих на захист загальних �нтере-
с�в держави, у державних установах, де не працюють посадов� особи цив�ль-
ного корпусу.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ТАК ЗВАНОГО
"СПЕЦІАЛЬНОГО ЗАКОНУ"

https://www.zus.pl/ua/holovna-storinka/-/publisher/details/1/simejnij-opikuns-kij-kapital-na-ditinu-aka-e-gromadaninom-ukraini/4560086


Нараз� ZUS б�льше не вимагає додавання дов�дки про податкову резидентн�сть
до заяви A1 для громадян трет�х країн.

Громадяни України, як� прибули до Польщ� з 24 лютого 2022 року, можуть отри-
мати дов�дку A1 на максимальний терм�н легального перебування (перебу-
вання в Польщ� є законним зг�дно з так званим Спец�альним законом до 24
серпня 2023 року).

Для громадян України, як� прибули до Польщ� до 24 лютого 2022 року,– за т. зв
Спец�альним законом – продовжується строк д�ї дозвол�в на перебування та
проживання. У так�й ситуац�ї вони можуть отримати дов�дку А1 на максималь-
ний терм�н продовженого строку законного перебування.

ZUS наголошує, що громадяни України, як � громадяни �нших трет�х країн, для
того, щоб скористатись положеннями про направлення прац�вник�в на роботу,
все одно повинн� в�дпов�дати умов� страхування або проживати в Польщ�
принаймн� один м�сяць перед в�дправленням за кордон. Ця умова має
виконуватися незалежно в�д дати прибуття громадянина України до Польщ� –
це стосується як ос�б, як� прибули до 24 лютого 2022 року, так � п�сля ц�єї дати.

На сайт� Закладу соц�ального страхування (ZUS) є �нформац�я щодо визначення м�сця прожи-
вання громадян трет�х країн (наприклад, України чи Б�лорус�). Визначення м�сця проживання
важливо для отримання дов�дки A1 в�д ZUS, яка п�дтверджує, що особа п�длягає соц�альному
страхуванню в Польщ�.

Громадяни України, як� законно проживають на територ�ї Республ�ки Польща у зв'язку з в�йною,
що триває, можуть:

Б�льш�сть положень вищезазначених зм�н до Спец�ального закону набрали чинност� 24 лютого
2022 року.

Б�льше �нформац�ї:
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/830 

направлятись на участь у заходах, як� проводить центр соц�альної �нтеграц�ї;

брати участь у клуб� соц�альної �нтеграц�ї.

НОВІ ПРАВИЛА ВИЗНАЧЕННЯ МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ
ГРОМАДЯН ТРЕТІХ КРАЇН

Б�льше �нформац�ї:
https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-
merytorycznych/pracujacy/-/publisher/details/1/ustalanie-miejsca-zamieszkania-w-przypadku-obywateli-
panstw-trzecich-nowe-zasady-od-29_03_2022-r_/1570369 

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/830
https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/pracujacy/-/publisher/details/1/ustalanie-miejsca-zamieszkania-w-przypadku-obywateli-panstw-trzecich-nowe-zasady-od-29_03_2022-r_/1570369
https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/pracujacy/-/publisher/details/1/ustalanie-miejsca-zamieszkania-w-przypadku-obywateli-panstw-trzecich-nowe-zasady-od-29_03_2022-r_/1570369


ПРОЕКТ АКТА ПРО ВІДРЯДЖЕННЯ ВОДІЇВ У СФЕРІ
АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ

На   сайт�   Урядового  центру  законодавства  розм�щено  проект  Закону  про  в�дрядження  вод�їв
у сфер� автомоб�льного транспорту в�д 12 кв�тня 2022 року.

Проект включає, серед �ншого, положення про:

зобов'язання пов�домляти про факт в�дрядження вод�їв до територ�ї Польщ�
автомоб�льними перев�зниками. Пов�домлення повинно включати, серед
�ншого, оч�куван� дати початку та зак�нчення в�дрядження,

обов'язок перев�зник�в забезпечити вод�єв� належн� умови прац�, в т.ч винаго-
роду за працю,

контрольн� повноваження Нац�ональної �нспекц�ї прац� та Інспекц�ї автомо-
б�льного транспорту щодо вод�їв у сфер� автомоб�льного транспорту, в�дряд-
жених до Польщ�.

Застер�гаємо, що проект знаходиться на попередн�й стад�ї розгляду, тому остаточн� р�шення, як�
набудуть чинност�, можуть в�др�знятись в�д пропозиц�й.

Б�льше �нформац�ї:
https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12358852/12872308/12872309/dokument551459.pdf 

НОВИЙ УРЯДОВИЙ ЗАКОНОПРОЕКТ ПРО ЗАХИСТ
ВИКРИВАЧІВ
Серед ключових зм�н, що стосуються роботодавц�в, зм�нено коло ос�б, як� входять до м�н�мальної
к�лькост� прац�вник�в для поновлення обов’язку запровадити систему внутр�шньої зв�тност�.
В�дпов�дно до проекту закону, опубл�кованого 12 кв�тня 2022 року, перел�к п�дзв�тних ос�б
розширено зокрема до стажер�в.

В�дмова у працевлаштуванн� продовжує залишатися негативним заходом впливу.

У новому проект� передбачено, що не т�льки забороняється помста викривачу, а й спроби
вчинити так� д�ї чи погрози вчинити так� д�ї заборонен�.

Перел�к негативних заход�в впливу було розширено до таких вид�в д�яльност�:

використання примусу, залякування чи виключення;

моб�нг;

дискрим�нац�я;

несприятливе або несправедливе ставлення;

https://legislacja.rcl.gov.pl/docs/2/12358852/12872308/12872309/dokument551459.pdf


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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спричинення ф�нансових збитк�в, у тому числ� економ�чних збитк�в, або втрата
доходу;

спричинення �ншої моральної шкоди, у тому числ� шкоди репутац�ї, особливо в
соц�альних мережах.

Сферу пов�домлень про можлив� порушення було розширено на порушення �нтерес�в Держав-
ного казначейства Республ�ки Польща.

Новим законопроектом передбачено, що особа, як�й завдано збитк�в у результат� св�домого
пов�домлення або публ�чного розголошення неправдивої �нформац�ї викривачем, має право на
компенсац�ю в розм�р� не менше середньої зароб�тної плати у сфер� п�дприємства на дату
подання пов�домлення або публ�чного розголошення.

Щодо системи внутр�шньої зв�тност�, орган�зац�йно незалежний суб'єкт, уповноважений на зд�й-
снення  д�яльност� з розгляду пов�домлень, був зам�нений неупередженим внутр�шн�м орга-
н�зац�йним п�дрозд�лом або особою в орган�зац�йн�й структур� юридичної особи, уповноваженої
на зд�йснення такої д�яльност�. За згодою викривача усне пов�домлення через телефонну л�н�ю �з
записом може бути задокументовано у вигляд� запису або стенограми розмови. Внесен� зм�ни
також передбачають можлив�сть впровадження системи стимулювання використання р�шень
щодо викривач�в, запроваджених роботодавцем.

Уточнено методику консультування щодо проектом порядку пов�домлення про порушення
законодавства з профсп�лками чи представниками прац�вник�в.

 Б�льше �нформац�ї:
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12352401/katalog/12822857#12822857 
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