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Odpowiedź
Zgody na przedłużenie przyznania świadczenia pieniężnego za zapewnienia zakwaterowania i
wyżywienia obywatelom Ukrainy udziela się na podstawie wniosku, do którego powinny być
dołączone stosowne dokumenty/dowody potwierdzające spełnienie danej przesłanki do
przedłużenia, na podstawie której składany jest wniosek.

Uzasadnienie
Zgodnie z art. 13 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.), "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, 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".
Z dniem 25.06.2022 r. zmieniono rozporządzenie Rady Ministrów z 4.05.2022 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. poz. 1020). W nowym brzmieniu § 4 ust. 1 tego rozporządzenia
wskazano, że "gmina może przedłużyć okres 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".
Aby organ mógł wyrazić zgodę na przedłużenie wypłaty świadczenia powyżej 120 dni od dnia
przybycia obywatela Ukrainy do Polski, musi mieć pewność, że istnieją ku temu podstawy. To
wnioskodawca w składanym wniosku w pierwszej kolejności powinien wskazać, na którą z ww.
przesłanek się powołuje, a ponadto powinien udokumentować (udowodnić) wszelkimi możliwymi
sposobami, że wskazana przez niego przesłanka jest spełniona. Z uwagi przy tym na fakt, że każdy
przypadek jest indywidualny, nie sposób wskazać ogólnie, jakie dokumenty powinny być dołączone
do wniosku. Organ może natomiast wzywać wnioskodawcę do przedłożenia dodatkowych
dokumentów lub dowodów, jeżeli uzna, że te przedłożone wraz z wnioskiem są niewystarczające.

