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Pytanie
Strona zapewnia zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy od 03.03.2022 r. do nadal. Pobrał
świadczenie do 30.04.2022 r.
Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 2022 r. spełnia przesłanki do
przedłużenia przyznania świadczenia. 120 dni od wjazdu minęło 28.06.2022 r.
W związku z powyższym, prosimy o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:Czy można przyznać
świadczenie za okres od 01.05.2022 r. do 28.06.2022 r. na wniosek złożony 31.08.2022 r., jeżeli nadal
jest zapewniane zakwaterowanie i wyżywienie i od 29.06.2022 r. wnioskodawca będzie miał
przedłużone przyznanie (zgodnie z ustawą z dnia 8 czerwca 2022 r. miał czas do końca lipca 2022 r.)?
Czy jest możliwość złożenia jednego wniosku o przyznanie zakwaterowania i wyżywienia oraz
jednocześnie przedłużenie świadczenia, aby zachować terminy?

Odpowiedź
Możliwe jest złożenie jednego wniosku o przyznanie świadczenia pieniężnego i o jego przedłużenie,
jednakże terminy jego złożenia należy liczyć odrębnie dla świadczenia w podstawowym okresie 120
dni i świadczenia w okresie powyżej 120 dni. Tym samym, w świetle przedstawionego w treści
pytania stanu faktycznego uznać należy, że świadczenie za podstawowy okres do dnia 28.06.2022 r.
się nie należy, bowiem wniosek został złożony po terminie. Dopuszczalne jest natomiast rozpatrzenie
wniosku za okres od 29.06.2022 r., jeśli wniosek został złożony nie później niż w terminie 1 miesiąca
od ostatniego dnia udzielonej pomocy.
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.) – dalej specustawa ukraińska,
"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". W konsekwencji brzmienia tego przepisu uznać należy, że
podstawowy okres udzielonej pomocy, za jaki należy się świadczenie pieniężne, to okres 120 dni od
dnia przybycia obywatela Ukrainy do Polski. I właśnie w kontekście tego terminu należy liczyć
wynikający z art. 13 ust. 1e specustawy ukraińskiej termin 1 miesiąca od ostatniego dnia udzielonej
pomocy na złożenie wniosku, względnie termin do 31.07.2022 r. dotyczący wniosków, których ostatni
dzień udzielonej pomocy przypada przed 1.07.2022 r. (o czym stanowi art. 8 ust. 2 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), która z dniem 1.07.2022 r. dodała do art.
13 specustawy ukraińskiej przywołany ust. 1e.
W konsekwencji powyższego, w sytuacji, gdy 120 dzień pobytu obywatela Ukrainy w Polsce przypada
na dzień 28.06.2022 r., to wniosek o przyznanie świadczenia pieniężnego powinien zostać złożony do
31.07.2022 r. Wniosek złożony po tym terminie pozostawia się bez rozpoznania (art. 8 ust. 3 ww.
nowelizacji).

