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Wnioskodawca miał wypłacone 40 zł dla obywatela Ukrainy za okres do 31.05.2022 r., w dniu
dzisiejszym (05.07.2022 r.) składa wniosek o wypłatę 40 zł dziennie za okres od 01.06.2022 r. do
23.06.2022 r.
Czy na podstawie nowych przepisów dotyczących zakwaterowania i wyżywienia
obywatelom Ukrainy w związku ze zmianą ustawy z dnia 8 czerwca 2022 r. - art. 1 pkt 9 oraz art. 8
ust. 2 - wniosek wnioskodawcy pozostaje bez rozpatrzenia, czy jednak ma czas na złożenie wniosku
do 31 lipca 2022 r. o wypłatę tego świadczenia?
Odpowiedź
W odniesieniu do wniosku złożonego dnia 5.07.2022 r. nie stosuje się przepisu art. 8 ustawy z
8.06.2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na
terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1383) i należy go rozpatrzyć na
zasadach ogólnych z uwzględnieniem nowododanych wskazaną nowelizacją ust. 1e i 1f w art. 13
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.
Uzasadnienie
Mocą przywołanej powyżej nowelizacji z 8.06.2022 r. dodano do art. 13 specustawy ukraińskiej ust. 1e i
1f w brzmieniu:
1e. Wniosek o świadczenie pieniężne składa się w terminie miesiąca od ostatniego dnia okresu objętego
wnioskiem.
1f. Wniosek o świadczenie pieniężne złożony z uchybieniem terminu, o którym mowa w ust. 1e, pozostawia się
bez rozpoznania.
W świetle przedstawionego stanu faktycznego, złożony wniosek został złożony w terminie - dnia
5.07.2022 r. za okres udzielonej pomocy kończący się dnia 23.06.2022 r. Niewątpliwie między tymi
datami nie minął miesiąc.
Wynikający z art. 8 ust. 2 ww. nowelizacji termin 31.07.2022 r. odnosi się natomiast do wniosków
obejmujących okres udzielanej pomocy zakończony przed dniem wejścia w życie tej nowelizacji, tj.
przed dniem 1.07.2022 r.

