Czy Ukraince, która ma status uchodźcy przysługują świadczenia rodzinne, świadczenie
rodzicielskie i jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka?
Autor odpowiedzi:
Karciarz Mateusz
Odpowiedzi udzielono:
9 czerwca 2022 r.

PYTANIE
Czy Ukraince, która ma status uchodźcy przysługują świadczenia rodzinne, świadczenie
rodzicielskie i jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka?
Rodzina obecnie czteroosobowa. Mąż pracuje legalnie w Polsce od lutego bieżącego roku –
nie posiada statusu uchodźcy. Kobieta w ciąży przekroczyła granicę jako uchodźca wraz z
pierwszym dzieckiem. Kobieta informuje, że na to dziecko jest uprawniona w Ukrainie do
świadczeń rodzinnych.
Obecnie w Polsce rodzi drugie dziecko i chce ubiegać się o przyznanie ww. świadczeń. Nie
posiada zaświadczenia od lekarza, nie rejestruje się w Urzędzie Pracy. Rodzina w Polsce
posiada uprawnienia do 500+ oraz jednorazowe świadczenie pieniężne na utrzymanie w
wysokości 300,00 zł.
ODPOWIEDŹ
ODPOWIEDŹ
Obywatelom Ukrainy świadczenia rodzinne przysługują co do zasady na analogicznych
zasadach, jak obywatelom Polski. Świadczenia te nie przysługują jednak, jeżeli osobom tym
za granicą przysługuje świadczenie o podobnym charakterze (nieistotne jest przy tym, czy to
świadczenie pobiera, a jedynie czy ma możliwość pobierania).
UZASADNIENIE
Uzasadnienie
Przyjmuję, że mówiąc w pytaniu o statusie uchodźcy obywatela Ukrainy, mowa jest o jego
statusie jako osoby, o której mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z 12.03.2022 r. o pomocy
obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U.
poz. 583 ze zm.) - dalej specustawa ukraińska.
Wskazane w pytaniu świadczenia są świadczeniami rodzinnymi, o których mowa w ustawie z
28.11.2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2022 r. poz. 615), o które obywatele
Ukrainy mogą ubiegać się na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 1 specustawy ukraińskiej. Z
niewielkimi wyjątkami wskazanymi w przywołanym przepisie art. 26 specustawy ukraińskiej
przysługują one na analogicznych zasadach, jak obywatelom Polski. Jednocześnie na gruncie

ustawy o świadczeniach rodzinnych zasadą jest, że jeżeli wnioskodawcy za granicą
przysługuje świadczenie o podobnym charakterze, to nie może ona ubiegać się o dane
świadczenie w Polsce.

