
Ви біженець з України? Ось вам і вашій 

родині зміни в колективному житлі! 
Поправка змінює правила надання допомоги за т.зв колективне розміщення o положення 

про запровадження участі громадян України у витратах на харчування та проживання та 

визначення максимального строку допомоги. 

1. Воєвода, органи місцевого самоврядування та інші публічні установи та установи 

можуть надавати допомогу не довше ніж 120 днів від дати першого в’їзду 

громадянина України на територію Республіки Польща. 

2.  Після 120 днів від дати першого в’їзду громадянина України на територію 

Республіки Польща воєвода та вищезазначені суб’єкти можуть надати допомогу, 

якщо громадянин України має номер PESEL і покриває 50% витрати на цю 

допомогу заздалегідь, не більше 40 злотих на особу на день. Еквівалент 50% 

вартості допомоги сплачує громадянин України суб’єктам, які надають послуги 

на користь воєводи та суб’єктам у сфері колективного розміщення та повного 

пансіону громадян України. Діє з 1 березня 2023 року. 

3. Після 180 днів від дати першого в’їзду громадянина України на територію 

Республіки Польща воєвода та суб’єкти, зазначені в пункті 1, можуть надати 

допомогу, якщо громадянин України має номер PESEL і покриває 75% витрати на 

цю допомогу заздалегідь, не більше 60 злотих на особу на день. Еквівалент 75% 

вартості допомоги сплачує громадянин України суб’єктам, які надають послуги 

на користь воєводи та суб’єктам у сфері колективного проживання та повного 

пансіону громадян України. Діє з 1 травня 2023 року. 

Перелік осіб, на яких вищезазначені правила не поширюються:: 

 ати листок непрацездатності чи інвалідності або довідку, зазначену у ст. 5 Закону 

від 27 серпня 1997 року про професійну та соціальну реабілітацію та 

працевлаштування людей з обмеженими можливостями 

 старше: 

a) для жінок - 60 років, 

b) для чоловіків – 65 років; 

  є вагітними жінками або особами, які виховують дитину віком до 12 місяців;  

  самостійно піклуватися про трьох і більше дітей на території Республіки 
Польща;  

  є неповнолітніми; 

   перебувають у складній життєвій ситуації, що не дозволяє брати участь у 
витратах на допомогу 

  особи, які здійснюють догляд за особами, які мають листок непрацездатності 
або інвалідність 

  тимчасові опікуни, призначені неповнолітнім 


