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?wiadczenia pieni??ne za zakwaterowanie i wy?ywienie obywateli z Ukrainy
Uchwalona 12 marca br. ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w zwi?zku z konfliktem zbrojnym na
terytorium tego pa?stwa ( Dz.U. z 2022 r. poz. 683 z pó?n. zm.) okre?la szczególne zasady
zalegalizowania pobytu obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Polski bezpo?rednio z
terytorium Ukrainy w zwi?zku z dzia?aniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego
pa?stwa , oraz obywateli Ukrainy posiadaj?cych Kart? Polaka, którzy wraz z najbli?sz? rodzin? z
powodu tych dzia?a? wojennych przybyli na terytorium Polski.
Na podstawie przepisów tej ustawy ka?demu podmiotowi, w szczególno?ci osobie fizycznej, która
zapewni zakwaterowanie i wy?ywienie obywatelom Ukrainy, na jego wniosek mo?e by? przyznane
?wiadczenie pieni??ne z tego tytu?u nie d?u?ej ni? za okres 120 dni od dnia przekroczenia granicy.
Wniosek sk?ada si? w Urz?dzie Miejskim w Solcu Kujawskim, ul. 23 Stycznia 7 w punkcie
informacyjnym, który rozpatrzony b?dzie w ci?gu miesi?ca od dnia jego z?o?enia. Wzór wniosku
stanowi za??cznik do rozporz?dzenia Ministra Spraw Wewn?trznych i Administracji z 29 kwietnia 2022
r.

Warunki przyznania ?wiadczenia, maksymaln? wysoko?? ?wiadczenia, warunki przed?u?ania wyp?aty
?wiadczenia okre?lono w rozporz?dzeniu Rady Ministrów z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie
maksymalnej wysoko?ci ?wiadczenia pieni??nego przys?uguj?cego z tytu?u zapewnienia zakwaterowania
i wy?ywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego ?wiadczenia i przed?u?ania jego
wyp?aty. Wysoko?? ?wiadczenia ustalona zosta?a na 40 z? za osob? dziennie. Przyznawane jest ono
za okres faktycznego zapewnienia zamieszkiwania i wy?ywienia obywatelom Ukrainy.
Przyznanie lub wyp?ata ?wiadczenia mo?e by? uzale?niona od weryfikacji warunków
zakwaterowania i wy?ywienia. Weryfikacji dokonaj? upowa?nieni pracownicy urz?du. ?wiadczenie nie
b?dzie przys?ugiwa?o, je?eli warunki zakwaterowania i wy?ywienia zagra?aj? ?yciu lub zdrowiu ludzi,
lub gdy we wniosku, podano nieprawd?.
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