Na jaki okres czasu gmina może przedłużyć wypłatę świadczenia 40 zł za zapewnienie
zakwaterowania i wyżywienia uchodźcom z Ukrainy?
Czy wymagana jest zgoda Wojewody na przedłużenie świadczenia?
Autor: Bożena Tyra
Odpowiedzi udzielono 11 lipca 2021 roku
Odpowiedź
Przedłużenie wypłaty świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania
i wyżywienia obywatelom Ukrainy na podstawie § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 maja
2022 r. w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu
zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego
świadczenia i przedłużania jego wypłaty (Dz.U. z 2022 r. poz. 1020) - dalej rozporządzenie, nie zostało
przez ustawodawcę ograniczone ramami czasowymi, zatem winno być wypłacane tak długo, jak
długo spełnione są wymienione w tym § warunki.
Na przedłużenie świadczenia nie jest wymagana zgoda wojewody.
Uzasadnienie
Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z
konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. poz. 583 ze zm.) – dalej u.p.o.u., każdemu
podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni,
na własny koszt, zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, o których mowa w art. 1 ust. 1
u.p.o.u., może być przyznane na jego wniosek świadczenie pieniężne z tego tytułu nie dłużej niż za
okres 120 dni od dnia przybycia obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Okres
wypłaty świadczenia może być przedłużony w szczególnie uzasadnionych przypadkach.
Przepisy rozporządzenia, w § 3 rozporządzenia stanowią, że świadczenie jest przyznawane na
podstawie wniosku, o którym mowa w art. 13 ust. 1 ustawy, za okres faktycznego zapewniania, na
własny koszt, zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, jednak nie dłużej niż za okres 120
dni od dnia przybycia obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, i jest wypłacane z
dołu.
Zgodnie z kolei z § 4 rozporządzenia, gmina ma możliwość przedłużenia okresu wypłaty świadczenia
na okres dłuższy niż 120 dni w przypadku zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelowi
Ukrainy, który:
1) posiada orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie, o którym
mowa w art. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 573 i 1981 oraz z 2022 r. poz. 558);
2) posiada dokument potwierdzający I lub II stopień niepełnosprawności wydany w ramach
ukraińskiego systemu orzekania o niepełnosprawności;
3) ukończył 60 rok życia (kobiety) albo 65 rok życia (mężczyźni);
4) jest kobietą w ciąży lub osobą wychowującą dziecko do 12 miesiąca życia;
5) samotnie sprawuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej opiekę nad trojgiem i więcej dzieci;
6) jest małoletnim wymienionym w art. 25a ust. 1 ustawy.
Przy czym świadczenie, o którym mowa w pkt 1) pkt 1 i 2 – przysługuje za osobę niepełnosprawną, za
osobę sprawującą nad nią opiekę i za każde małoletnie dziecko tych osób;
2) pkt 4 – przysługuje za kobietę w ciąży i za każde jej małoletnie dziecko lub za opiekuna
wychowującego dziecko do 12 miesiąca życia i za wszystkie jego małoletnie dzieci;
3) pkt 5 – przysługuje za opiekuna i za każde małoletnie dziecko;
4) pkt 6 – przysługuje za małoletniego, za opiekuna tymczasowego ustanowionego dla małoletniego
oraz za wszystkie małoletnie dzieci opiekuna tymczasowego.
Ustawodawca w powyższym przepisie nie wskazał, na ile dni maksymalnie można otrzymać
świadczenie na mocy tych przepisów, co oznacza, że pomoc jest przyznawana na podstawie

wniosków za okres faktycznego zapewniania, na własny koszt, zakwaterowania i wyżywienia
ukraińskim uchodźcom, którzy spełniają wymienione w przepisie warunki bez ograniczeń czasowych.
By wydłużyć okres wypłaty świadczenia na podstawie ww. przepisu, nie jest potrzebna zgoda
wojewody, gdyż przepisy regulujące te kwestie nie wskazują, by zgoda ta była wymagana.

