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[ZUS]: 500+ i rodzinny Kapita? Opieku?czy dla uchod?ców z
Ukrainy
Uchod?cy, którym zostanie nadany numer PESEL oraz b?d? mieli konto w polskim banku,
adres e-mail, i polski numer telefonu b?d? mogli sk?ada? wnioski do ZUS o wyp?at? 500+ a
tak?e pieni?dze z Rodzinnego Kapita?u Opieku?czego. Dost?p do szerokiego wachlarza
wsparcia uzyskuj? dzi?ki przyj?tej przez rz?d specustawie. ZUS ju? nied?ugo udost?pni
wnioski w j?zyku ukrai?skim.
W ?ycie wesz?a ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w zwi?zku z konfliktem zbrojnym na
terytorium tego pa?stwa.
- Dzi?ki temu b?d? mogli oni stara? si? o wyp?at? z programów 500+, Dobry start, Rodzinny
Kapita? Opieku?czy oraz o dofinansowanie pobytu w ??obku w czasie ich pobytu z dzie?mi w
Polsce – mówi Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym ?l?sku. – Do
z?o?enia wniosku potrzebny jest PESEL rodzica oraz dziecka, konto w polskim banku, adres email oraz polski numer telefonu. Bez tego z?o?enie wniosku nie b?dzie mo?liwe – przestrzega
rzeczniczka.
W ZUS s? opracowywane wnioski w j?zyku ukrai?skim. Mo?na je b?dzie sk?ada? tylko
elektronicznie przez Platform? Us?ug Elektronicznych (PUE ZUS).
- To gwarantuje szybkie rozpatrzenie wniosków i przyznanie uchod?com pieni?dzy – wyja?nia
Kowalska-Matis.
Rzeczniczka zapewnia, ?e pracownicy Zak?adu Ubezpiecze? Spo?ecznych b?d? pomaga? przy
sk?adaniu elektronicznych wniosków o ?wiadczenia. System wymiany danych b?dzie opiera? si? o
baz? PESEL, Profil Zaufany i kart? ID dla obywateli Ukrainy. ZUS ma w tym zakresie bogate
do?wiadczenie, które b?dzie bardzo pomocne i pozwoli na to, aby pomoc pa?stwa polskiego by?a
udzielana mo?liwie jak najbardziej sprawnie.
Rzeczniczka podkre?la, ?e specustawa nie ma na celu przyznania obywatelom Ukrainy
specjalnych praw, których nie mieliby dzisiaj, jako osoby legalnie zamieszkuj?ce Polsk?.
Specustawa jedynie skraca ?cie?k? legalizacji pobytu dla uchod?ców z Ukrainy, którzy przekroczyli
granic? polsko-ukrai?sk? od 24 lutego, co jest uzasadnione szczególn? sytuacj? panuj?c? w tym
kraju.
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