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Pomocy obywatelom Ukrainy w związku konﬂiktem
zbrojnym na terytorium tego państwa
Informujemy, że jednostką realizującą zadania z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy
obywatelom Ukrainy w związku konﬂiktem zbrojnym na terytorium tego państwa w zakresie:
Art. 13. [Świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom
Ukrainy]
1. Każdemu podmiotowi, w szczególności osobie ﬁzycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który
zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, o których mowa w art. 1 ust. 1, może być
przyznane na jego wniosek, świadczenie pieniężne z tego tytułu nie dłużej niż za okres 60 dni. Okres
wypłaty świadczenia może być przedłużony w szczególnie uzasadnionych przypadkach.
2. Zadania gminy, określone w ust. 1, są zadaniami z zakresu administracji rządowej zleconymi gminie,
a środki przeznaczone na ich realizację zapewnia wojewoda.
3. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, maksymalną wysokość świadczenia pieniężnego
oraz warunki jego przyznawania i przedłużania jego wypłaty, uwzględniając liczbę obywateli Ukrainy
napływających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, sytuację ludności cywilnej i perspektywy
zakończenia działań wojennych na terytorium Ukrainy oraz względy humanitarne, a także biorąc pod
uwagę aktualną sytuację budżetu państwa i stan ﬁnansów publicznych.
4. Wniosek o świadczenie pieniężne zawiera:
1)imię i nazwisko albo nazwę składającego wniosek;
2)PESEL lub NIP składającego wniosek;
3)wskazanie okresu, na jaki zapewniono zakwaterowanie, oraz liczby osób przyjętych do
zakwaterowania;
4)imię i nazwisko osoby przyjętej do zakwaterowania i PESEL, jeżeli posiada;
5)oświadczenie składającego wniosek o zapewnieniu zakwaterowania i wyżywienia;
6)numer rachunku płatniczego, na który wypłacane będzie świadczenie;
7)oświadczenie składającego wniosek pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych
oświadczeń, że dane zawarte we wniosku są prawdziwe;
8)adres miejsca pobytu osób przyjętych na zakwaterowanie;

9)adres poczty elektronicznej i numer telefonu składającego wniosek;
10)oświadczenie, że za osobę przyjętą do zakwaterowania na wskazany okres nie wypłacono już
świadczenia;
11)oświadczenie podmiotu składającego wniosek, że za okres wskazany w pkt 3 nie otrzymano
dodatkowego wynagrodzenia, w tym za wynajem.
5. Minister właściwy do spraw administracji publicznej określi, w drodze rozporządzenia, wzór wniosku
o świadczenie pieniężne, o którym mowa w ust. 1, w formie papierowej albo w formie dokumentu
elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów
realizujących zadania publiczne, mając na uwadze potrzebę zapewnienia sprawnej wypłaty
świadczenia.
oraz
Art. 31. [Jednorazowe świadczenie pieniężne przysługujące obywatelom Ukrainy ]
1. Obywatelowi Ukrainy, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za
legalny na podstawie art. 2 ust. 1 i który został wpisany do rejestru PESEL, przysługuje pomoc w
postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę, przeznaczonego na
utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny
osobistej oraz opłaty mieszkaniowe.
2. Organem właściwym w sprawach jednorazowego świadczenia pieniężnego jest wójt, burmistrz,
prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce pobytu osoby, o której mowa w ust. 1.
3. Organ właściwy może upoważnić, w formie pisemnej, swojego zastępcę, pracownika urzędu albo
kierownika ośrodka pomocy społecznej, a w przypadku przekształcenia ośrodka pomocy społecznej w
centrum usług społecznych na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu
usług społecznych przez centrum usług społecznych - dyrektora centrum usług społecznych, lub
kierownika innej jednostki organizacyjnej gminy, a także inną osobę na wniosek kierownika ośrodka
pomocy społecznej, a w przypadku przekształcenia ośrodka pomocy społecznej w centrum usług
społecznych na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych
przez centrum usług społecznych - dyrektora centrum usług społecznych, lub kierownika innej
jednostki organizacyjnej gminy do prowadzenia postępowania w sprawach, o których mowa w ust. 2, a
także do wydawania w tych sprawach decyzji.
4. Wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego składa osoba uprawniona, jej
przedstawiciel ustawowy, opiekun tymczasowy albo osoba sprawująca faktyczną pieczę nad
dzieckiem.
5. Wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego zawiera dane osoby składającej
wniosek lub dane osoby, w imieniu której wniosek jest składany:
1)imię (imiona) i nazwisko;

2)datę urodzenia;
3)obywatelstwo;
4)płeć;
5)rodzaj dokumentu stanowiącego podstawę przekroczenia granicy;
6)serię i numer dokumentu stanowiącego podstawę przekroczenia granicy;
7)informację o dacie wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
8)adres pobytu;
9)dane kontaktowe, w tym numer telefonu lub adres poczty elektronicznej - o ile je posiada;
10)numer PESEL.
6. Przyznanie przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta jednorazowego świadczenia pieniężnego
nie wymaga wydania decyzji. Odmowa przyznania jednorazowego świadczenia pieniężnego wymaga
wydania decyzji.
7. Wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego jest zadaniem zleconym z zakresu administracji
rządowej, realizowanym przez gminy.
8. Jednorazowe świadczenie pieniężne i koszty jego obsługi są ﬁnansowane z budżetu państwa.
9. Koszty obsługi, o których mowa w ust. 8, wynoszą 2% kwoty przeznaczonej na wypłatę
jednorazowego świadczenia.
10. Ośrodek pomocy społecznej, centrum usług społecznych albo inna jednostka organizacyjna gminy,
do celów udzielania pomocy, o której mowa w ust. 1, przetwarza dane osób, o których mowa w ust. 5.

jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomiankach ul. Szpitalna 7. Obsługa interesanta odbywa się od
dnia opublikowania Rozporządzeń Rady Ministrów w tym zakresie. Interesanci będą obsługiwani w
poniedziałek w godzinach 8-18, wtorek - piątek 8-16. W godzinach 16-20 będzie prowadzona obsługa
administracyjna złożonych wniosków. Dodatkowo wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców
Ośrodek będzie otwarty w powyższych sprawach w najbliższą sobotę tj. 19.03.2022 r. w godzinach
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