
Pomoc państwa dla osób przyjmujących
osoby z Ukrainy

1. Pomoc pieniężna należy się za osoby, które mają  obywatelstwo ukraińskie i  przekroczyły
polską granicę w sposób bezpośredni oraz w sposób inny niż bezpośrednio . Oznacza to że
pomoc można otrzymać na osoby, które przyjechały do Polski na przykład przez Czechy czy
Słowację.  W  dodatku  pomoc  należy  się  na  osoby,  które  nie  mają pobytu  czasowego,
tolerowanego, stałego czy statusu uchodźcy (Jeżeli ktoś miał np. zezwolenie na pobyt stały,
pojechał na Ukrainę i po wybuchu wojny wrócił do Polski to świadczenie na taką osobę się
nie należy)

2. Pomoc to 40 zł/dzień za osobę za zakwaterowanie jej i wyżywienie. Nie można za to pobierać
od tej osoby pieniędzy ani wcześniej otrzymywać za to innej pomocy od państwa. 

3. Pomoc  mogą  otrzymać  osoby  fizyczne,  jednostki  organizacyjne,  osoby  prawne  i
przedsiębiorcy

4. Należy w tym celu wypełnić wniosek dostępny w Urzędzie Miasta 
5. Pieniądze można otrzymać za czas od 12 marca (wejście ustawy) do końca maja i tak można

uzupełniać wnioski. 
6. Za czas pomiędzy 24.02 a 12.03 pieniądze może przyznać wojewoda w drodze indywidualnej

decyzji
7. Wojewoda może też powiększyć świadczenie po 31. maja o ile napiszemy taki wniosek z

uzasadnieniem (np. Należy opisać, że mamy pod opieką matkę z maleńkim dzieckiem, która
nie może się jeszcze usamodzielnić i wymaga naszej opieki)

8. Wnioski wypełniamy z dołu czyli za czas przeszły, w którym osoby z Ukrainy były w naszym
mieszkaniu. Np. Na dzień 16.03 można złożyć wniosek o pieniądze za czas do 16.03 włącznie.
Można złożyć jeden taki wniosek albo kilka za różne okresy. Przy kolejnych trzeba zaznaczyć
krzyżykiem w formularzu, iż składamy wniosek o przedłużenie świadczenia.

9. Na każdą osobę z Ukrainy w domu trzeba osobno wypełnić “kartę osoby przebywającej pod
opieką” (należy skserować i wypełnić odpowiednią ilość razy stronę nr 3 tego wniosku) 

10. Do wniosku należy dołączyć oświadczenie każdej osoby z Ukrainy, która u nas mieszka. Ma
być tam napisane w jakim czasie u nas mieszkała, otrzymywała wyżywienie oraz to, iż nie
pobieraliśmy  za  nią  za  to  żadnych  opłat.  Na  osobę,  która  już  pracuje  można  uzyskać
świadczenie o ile nie pobieramy od niej pieniędzy za mieszkanie.  Rozporządzenie nie określa
w jakim języku ma być sporządzone to oświadczenie.

11. Urząd Miasta ma 30 dni na rozpatrzenie wniosku
12. Odmowa wypłaty świadczenia może nastąpić wtedy, kiedy dojdzie do kontroli warunków w

jakich mieszkają Ukraińcy, która wykaże, że zagrażają one ich życiu czy zdrowiu. 
13. Jest to świadczenie, więc nie odprowadza się od niego podatku.
14. Rozporządzenie nie określa terminów wypłaty świadczeń.



Jaką umowę podpisać?
Jeśli podpiszemy umowę o użyczenie lokalu, to nie stosuje się wobec nas przepisów o ochronie praw
lokatorów. Warto podpisać oświadczenie o gościnie ze względów humanitarnych (tzw. prekarium)
Wzory takich oświadczeń znajdują się w Urzędzie Miasta w Słupsku oraz Ustce.

Osoby mieszkające w mieszkaniach komunalnych także mogą podpisać takie oświadczenie. 

Inne ważne
1. Osoby, które przyjechały do nas z Ukrainy po 24.02 mają 18 miesięcy legalnego pobytu w

Polsce.
2. Osoby ze statusem uchodźcy nie mogą przez 6 miesięcy pracować ani wyjechać z Polski
3. Po 9. miesiącach od 24.02 ale nie później niż 18 miesięcy od tego dnia osoby z Ukrainy mogą

ubiegać się o zezwolenie na pobyt czasowy. Będzie on przyznany na 3 lata.
4. Ukraińcy mogą starać się o wiele świadczeń socjalnych. Warunek- posiadanie numeru PESEL.

Mogą  otrzymać  świadczenie  wstecz,  ale  za  czas  nie  dłuższy  niż  miesiąc.  Mają  prawo do
jednorazowego  świadczenia  w  wysokości  300  zł  na  pożywienie,  obuwie,  ubrania  i  inne
artykuły pierwszej potrzeby, świadczenia 500+ na dzieci i wielu innych. 

5. Po uzyskaniu numeru PESEL obywatele Ukrainy mogą założyć swoją działalność gospodarczą
na takich samych zasadach jak obywatele polscy. 


