Na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy
w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 583),
zwanej także Specustawą, Uchodźcy z Ukrainy mogą starać się o przyznanie świadczeń
rodzinnych na podobnych zasadach co obywatele Polski. Dotyczy to tylko uchodźców, którzy
przybyli do Polski od 24 lutego 2022 r. Potwierdzeniem powyższego faktu jest nadany numer
PESEL z dopiskiem „UKR”.
Świadczenia, o które mogą starać się uchodźcy z Ukrainy:
I.

Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego

Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie:




95,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;
124,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia;
135,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu
na osobę nie przekracza kwoty 674,00 zł lub w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko
legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności dochód rodziny nie przekracza
kwoty 764,00 zł na osobę.
Osoba mająca prawo do zasiłku rodzinnego może ubiegać się o dodatki do zasiłku rodzinnego:
1. Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka
niepełnosprawnego.
2. Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego.
3. Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z
urlopu wychowawczego.
4. Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza
miejscem zamieszkania.
5. Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka
6. Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie
wielodzietnej.
II.

Świadczenia opiekuńcze

W celu ubiegania się o świadczenia związane z niepełnosprawnością, należy posiadać
orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez Powiatowy Zespół do spraw Orzekania
o Niepełnosprawności.


Zasiłek pielęgnacyjny
Przysługuje w kwocie 215,84 zł miesięcznie:
- niepełnosprawnemu dziecku;
- osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się
orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
- osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się
orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność
powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia;
- osobie, która ukończyła 75 lat.

Świadczenie pielęgnacyjne



Przysługuje w kwocie 2119,00 zł miesięcznie:
1) matce albo ojcu,
2) opiekunowi faktycznemu dziecka,
3) osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną, w rozumieniu ustawy z dnia 9
czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
4) innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. –
Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o
znacznym stopniu niepełnosprawności
– jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu
sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o niepełnosprawności
łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej
osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz
konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego
leczenia, rehabilitacji i edukacji, albo osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym
stopniu niepełnosprawności.
Specjalny zasiłek opiekuńczy



Przysługuje w kwocie 620,00 zł miesięcznie osobom, na których ciąży obowiązek
alimentacyjny, a także małżonkom, jeżeli nie podejmują zatrudnienia lub innej pracy
zarobkowej lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu
sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu
niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami:
konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze
znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego
współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji
i edukacji.
III.


Świadczenia w związku z urodzeniem dziecka
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. becikowe)
Z tytułu urodzenia się żywego dziecka przysługuje jednorazowa zapomoga z tytułu
urodzenia się dziecka w wysokości 1000 zł jednorazowo na jedno dziecko.
Świadczenie przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie
przekracza kwoty 1922,00 zł netto.



Świadczenie rodzicielskie
Świadczenie wypłacane po urodzeniu dziecka przez okres od 52 do 71 tygodni.
Wynosi ono 1000 zł miesięcznie.
Wnioski o świadczenia rodzinne można pobrać i złożyć osobiście
w Dziale Świadczeń Rodzinnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Polkowicach
ul. Lipowa 2, 59-100 Polkowice
lub drogą elektroniczną za pomocą systemu Empatia
oraz poprzez bankowość elektroniczną.
Tel. (76) 724 67 14, e-mail: sekretariat@ops.polkowice.pl

