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1. Wprowadzenie – nieodpłatne porady prawne, nieodpłatne 

poradnictwo obywatelskie, edukacja prawna 

Nieodpłatna pomoc prawna  i edukacja prawna świadczona jest zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 

2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji 

prawnej. 

 

Miejsca świadczenia  nieodpłatnej pomocy  

Punkt NR 1 -  NPP i NPO - ŁĘCZNA   

Dzień tygodnia Godziny Miejsce 

Poniedziałek 12:00-16.00 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej,  

ul. Staszica 9 

Środa 12:00-16.00 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej,  

ul. Staszica 9 

Punkt NR 2 -  NPP i NPO - CYCÓW 

 Dzień tygodnia Godziny Miejsce 

Środa 08:00-12.00 
Urzędu Gminy Cyców przy ul. Chełmskiej 42,  

21-070 Cyców.  

Środa 12:00-16.00 
Urzędu Gminy Cyców przy ul. Chełmskiej 42,  

21-070 Cyców.  

Punkt NR 3 -  NPP i NPO - PUCHACZÓW 

 Dzień tygodnia Godziny Miejsce 

Czwartek 12:00-16.00 
Gminny Ośrodek Kultury w Puchaczowie - Rynek 3,  

21-013 Puchaczów 

 

Zapisy na wizyty: 

 telefoniczne: (81) 531 52 81, w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Łęcznej, 

 za pomocą elektronicznego kalendarza wizyt: https://np.ms.gov.pl/ 

 e-mail: pomocprawna@powiatleczynski.pl 

Na jaką pomoc możemy liczyć?  

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:  

 poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym  

 oraz o przysługujących prawach i obowiązkach, w tym  

 w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym 

lub sądowoadministracyjnym, 

 wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego, 

 przygotowanie projektu pisma w tych sprawach, z wyłączeniem pism procesowych 

w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym  

mailto:pomocprawna@powiatleczynski.pl
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 się postępowaniu sądowoadministracyjnym,  

 sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie 

pełnomocnika z urzędu w różnych rodzajach postępowań, 

 nieodpłatną mediację  

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje: 

 działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do 

podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających 

na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie 

potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego 

realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób 

zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego 

 nieodpłatną mediację 

Nieodpłatna mediacja obejmuje 

 poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod 

rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających 

 przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji 

 przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie 

karnej 

 przeprowadzenie mediacji 

 udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed 

mediatorem 

  Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:  

 sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub 

postępowania mediacyjnego; 

 zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc. 

 

Kto może skorzystać? 

Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, 

która nie jest w stanie ponieść kosztów nieodpłatnej pomocy prawnej. Z porad może skorzystać 

każda osoba, której nie stać na odpłatne porady i która złoży stosowne oświadczenie. 

 

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej, składa pisemne oświadczenie, 

że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa 

obywatelskiego. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub 

świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie. 

Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu mogą 

otrzymać poradę przez telefon lub przez Internet. Bliższe informacje pod numerem telefonu 

podanym do zapisów.  
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Na podstawie art. 29 ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań 

osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r. poz. 875) 

wprowadzono zmiany w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, 

nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294 ze zm.), 

zgodnie z którymi nieodpłatna pomoc prawna obejmuje także sprawy związane z prowadzeniem 

działalności gospodarczej przez osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą – 

niezatrudniające innych osób w ciągu ostatniego roku.  

 Dyżury specjalistyczne w ramach systemu nieodpłatnej pomocy prawnej 

W dniu  1 stycznia 2022 roku  w ramach systemu nieodpłatnej pomocy uruchomiony został projekt 

punktów specjalistycznych, w których odbywają się dyżury specjalistyczne w dedykowanych 

punktach w całej Polsce. 

W przypadku potrzeby porady specjalisty z jednej ze wskazanych na liście dziedzin, można 

zarejestrować się na wybrany dyżur specjalistyczny - niezależnie od swojego miejsca zamieszkania. 

Jeżeli nie można skorzystać z porady stacjonarnie – należy umówić się na wizytę zdalną (czyli przy 

użyciu środków porozumiewania się na odległość takich jak telefon lub komunikator internetowy).   

W celu umówienia wizyty należy odszukać na stronie internetowej właściwego powiatu numer do 

zapisów telefonicznych albo odpowiedni adres e-mail.  

 

Edukacja prawna  

 

Edukacja prawna jest procesem ustawicznym, prowadzonym wobec obywateli w każdym wieku. 

Edukacja młodzieży szkolnej obejmuje wiedzę na temat  podstawowych praw oraz obowiązków, 

funkcjonowania profilaktyki i zwalczania przestępstw a także funkcjonowania wymiaru 

sprawiedliwości. Ma ona na celu zapobieganie wykluczeniu prawnemu w dorosłym życiu oraz 

uwrażliwieniu na potrzebę zachowania porządku prawnego. 

Szczególną wartość w edukacji prawnej mają metody aktywizujące oraz zajęcia praktyczne 

poruszające zagadnienia prawne. Pozwalają one uczniom skonfrontować ich dotychczasowe 

doświadczenie i poglądy z uniwersalnymi wartościami oraz literą prawa. To wyposaża ich w wiedzę 

i kształtuje umiejętność rozwiązywania problemów.  
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2. Pomoc społeczna, zdrowotna i edukacyjnadla dzieci obywateli 

Ukrainy którzy posiadają numer PESEL 

Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym 

na terytorium tego państwa (dalej jako: UPOW) określa szczególne zasady zalegalizowania pobytu 

obywateli Ukrainy, którzy od 16 marca 2022 r. mogą wystąpić o nadanie numeru PESEL. Numer ten 

pozwala na łatwą identyfikację osoby, która go posiada i jest potrzebny do załatwienia urzędowych 

spraw w Polsce. Dzięki niemu pobyt w Polsce będzie legalny, a jego posiadacz może korzystać  

z opieki zdrowotnej, pomocy socjalnej,  edukacyjnej, bezpłatnej pomocy prawnej, psychologicznej  

i materialnej. Osoba posiadająca PESEL nie będzie miała statusu uchodźcy. 

 

Program "Rodzina 500 plus"   

W ramach programu „Rodzina 500 plus” rodzinom z dziećmi na utrzymaniu przysługuje świadczenie 

wychowawcze w wysokości 500 zł na dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia, bez względu na 

dochód osiągany przez rodzinę, jeżeli zamieszkuje z dziećmi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

Prawo do świadczenia z tego programu przysługuje też cudzoziemcom, jeśli w Polsce pracują  

i mieszkają z rodzinami. Dotyczy to również osób, które uzyskały w Polsce status uchodźcy. 

 

 

 

 

 

 

Świadczenia społeczne  

Obywatelowi Ukrainy przebywającemu w Polsce, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej będzie uznawany za legalny przysługuje prawo do: 

1. Świadczenia rodzinne: 

 zasiłek rodzinny - wsparcie finansowe dla osób wychowujących dzieci, mający na celu 

częściowe pokrycie wydatków związanych z ich utrzymaniem, wypłacany co miesiąc: 

o 95 zł na dziecko do ukończenia 5. roku życia, 

o 124 zł na dziecko w przedziale wiekowym od 5. r.ż. do ukończenia 18. r.ż. 

o 135 zł na dziecko powyżej 18. r.ż., do ukończenia 24. r.ż. 

 świadczenia opiekuńcze 

 zapomoga lub świadczenia wypłacane przez gminy 

PAMIĘTAJ! 

 

Od 1 stycznia 2022 r. obsługą programu oraz wypłatą na bieżąco przyznawanych przez siebie 

świadczeń zajmuje się ZUS.  

Od 1 lutego 2022 r. ZUS przyjmuje wnioski na kolejne okresy świadczeniowe.  

Więcej informacji zob. (również w j. ukraińskim): https://www.zus.pl/ 

 

https://www.zus.pl/
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 jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka 

 świadczenie rodzicielskie 

2. świadczenie „Dobry start” – to 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów 

rozpoczynających rok szkolny – wnioski można składać do ZUS 

3. rodzinny kapitał opiekuńczy - na dziecko w wieku od 12. do 35. miesiąca. Świadczenie to nie 

zależy od dochodu rodziny i wyniesie w sumie do 12 tys. zł na drugie i każde kolejne dziecko 

4. dofinansowania obniżenia opłaty rodzica za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub  

u dziennego opiekuna (z wyłączeniem warunku posiadania karty pobytu z adnotacją „dostęp 

do rynku pracy”) – max. 400 zł miesięcznie na dziecko – wniosek do ZUS o dofinansowanie 

rodzic będzie mógł złożyć najwcześniej 1 kwietnia 2022 r. Na dane dziecko, za ten sam okres, 

można będzie otrzymać do wyboru:  dofinansowanie albo rodzinny kapitał opiekuńczy. 

Przysługujące na dziecko świadczenia lub dofinansowanie, przysługują także opiekunowi 

tymczasowemu dziecka.  

 

 

 

 

Opieka medyczna 

Obywatel Ukrainy, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny 

jest uprawniony do opieki medycznej obejmującej świadczenia opieki zdrowotnej. Opieka medyczna 

udzielana jest na zasadach i w zakresie, w jakim osobom objętym obowiązkowym lub dobrowolnym 

ubezpieczeniem zdrowotnym przysługuje prawo do tych świadczeń. Koszty świadczeń opieki 

zdrowotnej są finansowane ze środków NFZ, za wyłączeniem leczenia uzdrowiskowego i rehabilitacji. 

Z publicznej opieki zdrowotnej mogą korzystać cudzoziemcy, którzy są : 

1. Zatrudnieni w Polsce 

Pracodawca  zgłasza pracownika do ZUS, a następnie co miesiąc odprowadza od dochodów 

pracownika składkę na ubezpieczenie zdrowotne do NFZ 

2. Członkowie rodzin ubezpieczonych  

 dziecko (własne, małżonka,  adoptowane, wnuk, albo dziecko, którego ubezpieczony jest 

prawnym opiekunem albo rodzicem zastępczym) – do ukończenia przez dziecko 18. roku 

życia lub jeśli kontynuuje naukę do 26. roku życia 

 dziecko z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności – bez ograniczenia wieku 

 małżonek 

 rodzice, dziadkowie – jeśli pozostają z we wspólnym gospodarstwie domowym 

3. Uchodźcy – status uchodźcy musi być uznany w Polsce  

4. Bezrobotni zarejestrowani w urzędzie pracy – ubezpieczeniem mogą być objęci także 

członkowie rodziny zarejestrowanego bezrobotnego, jeśli nie są ubezpieczeni z innego tytułu 

5. Dzieci uczęszczające do szkoły – w ramach opieki zapewnianej przez szkołę, nawet jeżeli 

pobyt ich rodziców w Polsce jest niezalegalizowany 

DANE KONTAKTOWE 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 

21-010 Łęczna, ul. Jaśminowa 4 

Tel. +48 81 462 83 74 

DANE KONTAKTOWE 

ZUS Biuro Terenowe w Łęcznej 

21-010 Łęczna, ul. Obrońców Pokoju 5 

Tel. +48 22 560 16 00 
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Osoba, której pobyt na terenie Polski jest legalny i która nie jest objęta obowiązkowym 

ubezpieczeniem zdrowotnym, może ubezpieczyć się dobrowolnie. W tym celu powinna złożyć 

wniosek do NFZ we właściwym ze względu na miejsce zamieszkania wojewódzkim oddziale NFZ. 

Prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej kończy się po 30 dniach od dnia wygaśnięcia 

obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego, np. po 30 dniach od dnia rozwiązania umowy o pracę. 

 

 

 

 

 

 

 

Edukacja dzieci 

Uczniowie z Ukrainy mają prawo do nauki w polskiej szkole. Dzieci i młodzież w wieku 7-18 lat 

korzystają z nauki i opieki na takich samych warunkach jak polscy uczniowie. Wystarczy, że rodzice 

zgłoszą się do danej placówki i wypełnią stosowne dokumenty. Gdy szkoła nie będzie dysponowała 

miejscem dla ukraińskiego ucznia, gmina skieruje go do innej placówki na swoim terenie. 

Dla uczniów, którzy nie posługują się j. polskim w stopniu umożliwiającym korzystanie z nauki, 

dyrektor szkoły może zorganizować dodatkowe zajęcia j. polskiego. W szkole może być także 

utworzony oddział przygotowawczy, w ramach którego nauczanie będzie dostosowane do możliwości 

i potrzeb ucznia. Uczeń może również korzystać z pomocy osoby mówiącej po ukraińsku (pomoc 

nauczyciela), a także korzystać z dodatkowych zajęć wyrównawczych (w zakresie przedmiotów 

nauczania) organizowanych przez organ prowadzący szkołę. 

 

 

Podstawa prawna: 

• Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na 

terytorium tego państwa (Dz.U. 2022 poz. 583) 

• Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 

2407 ze zm.) 

• Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 615) 

 
 

 

Autor: Dorota Ulikowska – Prawnik/Mediator 

DANE KONTAKTOWE 

Lubelski Oddział Wojewódzki NFZ 

20-124 Lublin, ul. Szkolna 16 

Telefoniczna Informacja Pacjenta tel.: 800 190 590 

Więcej informacji (w tym dla Pacjenta z Ukrainy) zob.: https://www.nfz-lublin.pl/ 

 

https://www.nfz-lublin.pl/


ПРОГРАМА «СІМ'Я 500 ПЛЮС»

Соціальна, медична та освітня допомога для дітей
громадян України які мають номер PESEL 

Соціальна, медична та освітня допомога для дітей громадян України які мають номер PESEL Законом від 12 березня 2022 року про
допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території цієї країни (далі – УПОВ) встановлено спеціальні правила
легалізації перебування громадян України, які з 16 березня 2022 року , може подати заявку на номер PESEL. Цей номер дозволяє легко
ідентифікувати особу, яка його має і необхідна для вирішення офіційних справ у Польщі. Завдяки цьому перебування в Польщі стане
легальним і його власник зможе ним скористатися з охорони здоров'я, соціальної та освітньої допомоги, безоплатної юридичної та
психологічної допомоги і матеріал. Особа з PESEL не матиме статусу біженця. 

За програмою «Сім’я 500 плюс» сім’ї з дітьми на
утриманні мають право на дитячу допомогу у розмірі
500 злотих на дитину віком до 18 років, незалежно
від доходу сім’ї, якщо вони проживають з дітьми на
території республіки. Польща. Іноземці також мають
право на пільги за цією програмою, якщо вони
працюють у Польщі і живуть зі своїми родинами. Це
також стосується людей, які отримали статус біженця
в Польщі. 

Громадянин України, який проживає в Польщі, перебування якого на території Республіки
Польща вважається законним, має право: 
1.сімейні пільги:
>  матеріальна допомога особам, які виховують дітей, спрямована на часткове покриття
витрат на їх утримання, що виплачується щомісячно: 95 злотих для дитини до 5 років, 124
злотих для дитини від 5 років до 18 років 135 злотих для дитини від 18 років до 24 років
пільги по догляду надбавки або пільги, які виплачують муніципалітети одноразова
допомога при народженні дитини батьківська допомога Пільга 
>   пільги по догляду 
>   надбавки або пільги, які виплачують муніципалітети 
>   одноразова допомога при народженні дитини 
>   батьківська допомога 
2.Пільга «Гарний старт» – 300 злотих одноразової підтримки для всіх учнів, починаючи з
навчального року - заявки можна подати до ZUS
3.капітал сімейного догляду - на дитину віком від 12 до 35 місяців. Ця допомога не
залежить від доходу сім’ї і становитиме загалом до 12 000 злотих. злотих за другу та кожну
наступну дитину
4.співфінансування зменшення батьківської плати за перебування дитини в яслах,
дитячих клубах або з денним опікуном (без умови наявності прописки з анотацією
«доступ на ринок праці»)  – співфінансування зменшення макс. 400 злотих на місяць для
дитини - батько зможе подати заяву до УСО про призначення субсидії не раніше 1 квітня
2022 року. Допомога або субсидія на дитину також належить тимчасовому опікуну дитини. 

СОЦІАЛЬНІ ПІЛЬГИ

Od 1 stycznia 2022 r. obsługą programu oraz wypłatą na
bieżąco przyznawanych przez siebie świadczeń zajmuje

się ZUS. 
Od 1 lutego 2022 r. ZUS przyjmuje wnioski na kolejne

okresy świadczeniowe. 
 

Więcej informacji zob. 
(również w j. ukraińskim): https://www.zus.pl/

Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej

21-010 Łęczna, 
ul. Jaśminowa 4

Tel. +48 81 462 83 74
 

ZUS 
Biuro Terenowe 

w Łęcznej
21-010 Łęczna, 

ul. Obrońców Pokoju 5
Tel. +48 22 560 16 00

 

 Ośrodek Pomocy
Społecznej w Cycowie

21-070 Cyców, 
ul. Chełmska 42

Tel. +48 82 567 70 41
 

 Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Milejowie

21-020 Milejów, 
ul. Partyzancka 13

Tel. +48 81 757 20 54
Tel.kom. 500 359 227; 572 371 148

 Ośrodek Pomocy Społecznej
w Puchaczowie

21-013 Puchaczów, 
ul. Tysiąclecia 8

Tel. +48 81 757 50 68
Tel.kom. 605 565 245

 Ośrodek Pomocy
Społecznej w Spiczynie

21-077 Spiczyn, 
Spiczyn 10c

Tel. +48 81 757 81 86
 

 Ośrodek Pomocy
Społecznej w Ludwinie

21-075 Ludwin, 
Ludwin-Kolonia 24

Tel. +48 81 757 03 37
 

https://www.zus.pl/


МЕДИЧНА ДОПОМОГА 

дитина (власна, дружина, усиновлений, онук або дитина, застрахована особа якої є опікуном або
прийомним вихователем) до досягнення нею 18 років або якщо вона продовжить навчання до 26 років 
дитина з тяжкою інвалідністю -без вікових обмежень 
подружжя
батьки, бабусі та дідусі - якщо вони залишаються в одному господарстві

Громадянин України, перебування якого на території Республіки Польща вважається законним, має право
на медичну допомогу, в тому числі на медичні послуги. Медична допомога надається на умовах і в обсязі,
на якому особи, які охоплені обов’язковим або добровільним медичним страхуванням, мають право на ці
пільги. Витрати на медичні послуги фінансує Національний фонд здоров’я, за винятком санаторно-
курортного лікування та оздоровлення. 

Медична допомога доступна для іноземців, які: 
1.Працевлаштований у Польщі Роботодавець звітує про працівника в Заклад соціального страхування
(ZUS), а потім щомісяця сплачує внесок на медичне страхування з доходу працівника до НСЗУ. 
2.Члени застрахованих сімей 

3.Біженці  – статус біженця має бути визнаний у Польщі 
4.Безробітні, зареєстровані в службі зайнятості – члени сім'ї зареєстрованого безробітного, також
можуть бути охоплені страхуванням, якщо вони не застраховані на інших підставах.
5.Діти, які відвідують школу  – як частина шкільного догляду, навіть якщо перебування їхніх батьків у
Польщі є незаконним 
Добровільне страхування може оформити особа, перебування якої в Польщі є легальним і яка не
поширюється на обов’язкове медичне страхування. З цією метою він повинен подати заяву до
Національного фонду охорони здоров’я в провінційному відділенні Національної каси здоров’я,
компетентному за місцем проживання. 
Право на користування медичними послугами припиняється через 30 днів з дня закінчення зобов’язання
щодо медичного страхування, наприклад, через 30 днів з дня припинення трудового договору. 

Lubelski Oddział Wojewódzki NFZ
20-124 Lublin,  ul.  Szkolna 16

Telefoniczna Informacja Pacjenta tel.:
800 190 590

 
 

ОСВІТА ДІТЕЙ 

Для учнів, які не володіють польською мовою в тій
мірі ,  в якій вони можуть отримати користь від
навчання, директор школи може організувати
додаткові заняття польською мовою. У школі також
може бути підготовче відділення, де навчання
адаптується до здібностей і  потреб учня. Учень також
може скористатися допомогою україномовної особи
(допомога вчителя),  а також скористатися
додатковими корекційними заняттями (в рамках
викладання предметів),  які організовує орган, що
здійснює школу. 

Учні з України мають право навчатися в
польській школі.  Діти та підлітки віком 7-
18 років отримують освіту та піклування на
тих самих умовах, що й польські студенти.
Батькам вистачитьповідомити об’єкт та
заповнити відповідні документи. Коли в
школі не буде місця для українського учня,
комуна відправить його до іншого закладу
свого району. 

 
Więcej informacji  

(w tym dla Pacjenta z Ukrainy) zob.:  
https://www.nfz-lublin.pl/

Закон від 12 березня 2022 року «Про допомогу громадянам України у зв’язку зі  збройним конфліктом на
території  цієї  держави» (Вісник законів від 2022 року, ст.  583) 
Закон від 11 лютого 2016 року про державну допомогу у вихованні дітей (тобто Законодавчий журнал від 2019
року, ст.  2407 із змінами) 
 Закон від 28 листопада 2003 р. про сімейні виплати (тобто Законодавчий журнал 2022 р.,  ст.  615) 

Правова основа: 

Materiał przygotowany w ramach zadania publicznego realizowanego w formie powierzenia zadania przez Zarząd Powiatu Łęczyńskiego

https://www.nfz-lublin.pl/

