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Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie
Miast i Gmin,
województwa małopolskiego
/wszyscy/

Szanowni Państwo,

Art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku 
z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 poz. 583) przewiduje 
udzielanie każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej 
gospodarstwo domowe, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy 
(o których mowa w art. 1 ust. 1 ustawy), na jego wniosek, świadczenia pieniężnego z tego 
tytułu. W związku z powyższym, proszę o przyjęcie następujących informacji:

Udzielanie ww. świadczenia jest zadaniem zleconym gminie z zakresu administracji 
rządowej, na którego realizację środki zapewnia wojewoda.

Właściwa organizacja przyjmowania wniosków, udzielania i wypłaty świadczeń wymaga 
wyznaczenia jednostki organizacyjnej gminy realizującej zadanie zlecone gminie z zakresu 
administracji rządowej. Wyznaczenie jednostki wymaga podjęcia uchwały rady gminy. Do 
czasu podjęcia uchwały w tej sprawie jednostkę wyznacza wójt, burmistrz, prezydent miasta. 
Jednostka organizacyjna gminy nie jest określona w ustawie, więc jej wybór należy do władz 
gminy. Planowana jest zmiana przepisów § 3 ust. 2 i ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z 
15 marca 2022 r. w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego 
przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy 
oraz warunków przyznawania tego świadczenia i przedłużania jego wypłaty, mogących 
wskazywać, że zadanie ma realizować urząd gminy, aby nie było wątpliwości, że zadanie 
może być realizowane przez tę jednostkę, która w opinii władz gminy w największym stopniu 
daje szansę na właściwą realizację zadania.

Maksymalna wysokość świadczenia, warunki przyznawania, możliwość przedłużenia 
określone zostały w rozporządzeniu Rady Ministrów z 15 marca 2022 r. w sprawie 
maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia 
zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego 
świadczenia i przedłużania jego wypłaty. Rozporządzenie weszło w życie 16 marca 2022 r.

Wzór wniosku i karty osoby przyjętej do zakwaterowania został określony 
w  Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 marca 2022 r. 
w sprawie wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania 
i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
w związku z działaniami wojennymi. Rozporządzenie weszło w życie 16 marca 2022 r.

Świadczenie przysługuje podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej 
gospodarstwo domowe, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy.
Należy przyjąć, że świadczenie obejmuje dofinansowanie do zakwaterowania łącznie 
z wyżywieniem (nie są one rozdzielne). 

Na wniosku podmiot oświadcza, że:
 za osobę przyjętą do zakwaterowania na wskazany okres nie wypłacono już 

świadczenia;
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 za okres, którego dotyczy wniosek, nie otrzymano dodatkowego wynagrodzenia, w tym 
za wynajem.

Ponieważ świadczenie przysługuje za okresy i osoby, za które podmiot nie otrzymał 
dotychczas wynagrodzenia, w części wniosku przewidzianej do złożenia oświadczeń, 
zalecane jest w przypadku podmiotów innych niż osoby fizyczne, pobranie odręcznego 
oświadczenia o treści: „za okresy pobytu osób zakwaterowanych nie otrzymałem środków 
z tytułu umowy zawartej z gminą/powiatem”.

Świadczenie jest przyznawane na wniosek złożony według wzoru (wniosek dotyczy 
wszystkich osób zakwaterowanych). Załączniki do wniosku stanowią Karty osoby przyjętej 
do zakwaterowania, wypełniane dla każdej osoby osobno.

Złożenie wniosku następuje w gminie, na terenie której mieści się lokal zakwaterowania.
Do złożenia wniosku wymagane jest dysponowanie danymi obywatela Ukrainy: imieniem 

i nazwiskiem oraz numerem PESEL lub w przypadku braku tego numeru, rodzajem oraz 
numerem/serią dokumentu potwierdzającego tożsamość. Wniosek nie przewiduje wymogu 
poświadczania przez osobę której udzielono zakwaterowania faktu jego udzielenia.

Świadczenie jest udzielane w kwocie maksymalnie 40 zł za osobę dziennie (zarówno 
osobę dorosłą, jak i dziecko).
Rozporządzenie przewiduje możliwość podwyższenia kwoty przez wojewodę w przypadku:
1. zapewniania zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przed dniem wejścia 

w życie ustawy;
2. gdy podmiotem zapewniającym zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy jest 

jednostka organizacyjna, osoba prawna albo przedsiębiorca.
Obecnie nie jest planowane wydawanie przez wojewodę indywidualnych zgód na 

podwyższenie kwoty, z uwagi na nieznaną obecnie skalę zadania (na terenie województwa 
przebywa duża liczba obywateli Ukrainy, o których mowa w ww. ustawie) w tym konieczność 
racjonalnego gospodarowania dostępnymi środkami oraz zapewnienie sprawnego udzielania 
świadczeń. 

Świadczenie przysługuje od dnia faktycznego udzielenia zakwaterowania i wyżywienia, 
nie wcześniej niż od 24 lutego 2022 roku i nie dłużej niż 60 dni od zakwaterowania.
Rozporządzenie przewiduje możliwość przedłużenia udzielania świadczenia za zgodą 
wojewody na okres dłuższy niż 60 dni w przypadku:
1. Indywidualnych spraw.

Wstępnie zakłada się możliwość przedłużenia w razie zaistnienia takiej potrzeby 
świadczenia o kolejne 30 dni w stosunku do osób:
 po 75 roku życia; 
 niesamodzielnych, wymagających z powodu złego stanu zdrowia całkowitej pomocy 

innych osób w funkcjonowaniu, na podstawie przetłumaczonego dokumentu 
potwierdzającego powyższe, np. orzeczenia, 

 wymagających rekonwalescencji po leczeniu szpitalnym na podstawie karty 
informacyjnej leczenia.

Zgoda wojewody będzie polegać na akceptacji zapotrzebowania złożonego przez gminę 
w Centralnej Aplikacji Statystycznej.
2. Grupy podmiotów zapewniających wyżywienie i zakwaterowanie obywatelom Ukrainy 
na obszarze województwa. Zgodę w tym przypadku będzie wydawana z urzędu oraz 
publikowana na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej. Aktualnie nie są 
znane sytuacje uzasadniające wydawanie zgody w tym zakresie.

Dla obu przypadków przedłużenia, maksymalny okres przedłużenia nie powinien 
przekraczać łącznie 120 dni.

Świadczenie jest wypłacane z dołu, za okres faktycznego udzielenia zakwaterowania. 
Gmina dla sprawnej organizacji zadania może podjąć decyzję o informowaniu podmiotów 
(najpóźniej przy składaniu przez nich pierwszego wniosku) o przyjętych rozwiązaniach 
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w zakresie częstotliwości przyjmowania wniosków. Zalecane jest ograniczenie powtórzeń 
wniosków składanych przez podmiot w zależności od sytuacji np. co 20/30 dni (wniosek 
może być również złożony jednorazowo za pełny okres).

Rozporządzenie Rady Ministrów przewiduje, że złożony wniosek jest rozpatrywany 
w terminie miesiąca, a gmina może uzależnić przyznanie lub wypłatę świadczenia od 
weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia, której dokonują upoważnieni 
pracownicy. Weryfikacja może obejmować oględziny miejsca zakwaterowania pod kątem 
podania nieprawdy we wniosku, sprawdzenia czy warunki zakwaterowania i wyżywienia nie 
zagrażają życiu lub zdrowiu ludzi. Weryfikacji (z wyłączeniem miejsc wzbudzających 
uzasadnione wątpliwości) można dokonywać także w uproszczonej formie przez 
zobowiązanie podmiotu do dostarczenia zdjęć lokalu w którym dokonano zakwaterowania 
oraz sprawdzenia lokalizacji z użyciem np. map internetowych. 

Z uwagi na ograniczoną liczbę spraw, które mogą zostać zweryfikowane 
w miejscach zakwaterowania, konieczne jest wprowadzenie wstępnej weryfikacji 
wpływających wniosków pod kątem: 
 Potwierdzenia danych osobowych cudzoziemca oraz daty jego wjazdu na terytorium 

Polski (w rejestrze PESEL jeśli osobie nadano PESEL);
 Potwierdzenia danych podmiotu wnioskującego, przez weryfikację dokumentu jego 

tożsamości/danych ewidencyjnych w dostępnych rejestrach KRS, CEIDG; 
 Weryfikacji czy liczba osób, którym podmiot udziela zakwaterowania nie budzi 

wątpliwości, a te może budzić np. powierzchnia mniejsza niż 4 m2 na 1 zakwaterowaną 
osobę. Dla celów weryfikacji powyższej kwestii w rubryce wniosku „Adres miejsca pobytu 
osób przyjętych do zakwaterowania” konieczne jest uzupełnienie informacji o 
zamieszczenie przez osobę wnioskującą informacji o rodzaju lokalu 
(mieszkanie/dom/obiekt zakwaterowania zbiorowego/inne-jakie) oraz metrażu 
udostępnionego osobom zakwaterowanym.

 Uzyskania oświadczenia czy podmiot nie otrzymał dofinansowania na koszty pobytu 
obywateli Ukrainy na podstawie umowy zawartej z gminą/powiatem.

Dodatkowe informacje, zbiorcze odpowiedzi będą Państwu przekazane na bieżąco. 
W sprawie świadczenia o którym mowa w piśmie, informacji przedstawicielom gmin udzielają 
pracownicy Wydziału Polityki Społecznej pod numerami 12 392-14-23 oraz 12 392-19-40. 

Wz. Wojewody 
Ryszard Pagacz

II Wicewojewoda Małopolski
                  /podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

Załączniki:
1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 marca 2022 r.
2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 marca 2022 r.
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