
„40 zł” za zapewnienie zakwaterowania i 
wyżywienia obywatelom Ukrainy – zmiany 

Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na 
terytorium tego państwa była już zmieniana kilkukrotnie. Dwie z tych zmian dotyczyło 
również art. 13, który określał zasady przyznawania i wypłacania świadczenia za 
zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy. 

Zmiany do ustawy 

Pierwotnie świadczenie przysługiwało przez okres 60 dni i dotyczyło obywateli 
Ukrainy legitymujących się zarówno numerem PESEL jak i innym dokumentem 
potwierdzającym jego tożsamość. 

Pierwsza zmiana, która weszła w życie 15 kwietnia 2022 r. wprowadzała zasadę 
przyznawania świadczenia za okres 60 dni, ale liczonego od dnia wjazdu obywatela 
Ukrainy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

Druga zmiana, która weszła w życie 30 kwietnia br., wydłużała okres wypłaty 
świadczenia z dotychczasowych 60 dni do 120 dni od wjazdu na teren Polski. 
Jednocześnie, aby otrzymać świadczenia, wnioskodawca został zobligowany do 
podania na karcie osoby przyjętej do zakwaterowania dołączanej do wniosku, 
numeru PESEL osoby, którą gościł u siebie. 

Ważne terminy! 

Uregulowano termin na złożenie wniosku obejmujący okres, w którym zapewniono 
zakwaterowanie i wyżywienie obywatelowi Ukrainy do dnia wejścia w życie ustawy, 
czyli do 30.06.2022 r. Wniosek za ten okres składa się w terminie do 31 lipca 2022 r. 

Zatem jeżeli gościłeś u siebie obywateli Ukrainy np. w okresie od 15.05. do 30.06, to 
wniosek powinieneś złożyć do 31 lipca. 

Pozostałe wnioski składane po 1 lipca br., należy bezwzględnie złożyć w terminie 
miesiąca od ostatniego dnia okresu objętego wnioskiem. 

Wnioski złożone z uchybieniem tych terminów pozostawia się bez rozpatrzenia. 

Zmiany do rozporządzenia 

Istotnymi zmianami do rozporządzenia, o których warto i trzeba powiedzieć, są 
zmiany regulujące kwestię realizacji świadczenia dla obywateli Ukrainy. 

W najświeższych zmianach, które weszły w życie 25 czerwca 2022 r., wprowadzono 
możliwość wydłużenia okresu pobierania świadczenia ponad 120 dni, ale wyłącznie 
w wymienionych w rozporządzeniu sytuacjach. 



Zatem gmina może przychylić się do wniosku o przedłużenie okresu wypłaty 
świadczenia w sytuacji gdy obywatel Ukrainy m. in.: 

 posiada orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności 
zarówno wydane w Polsce jak i w ramach ukraińskiego systemu orzekania o 
niepełnosprawności (I i II stopień niepełnosprawności) – WAŻNE! Gmina 
wymaga tłumaczenia przysięgłego ukraińskich dokumentów 

 jest kobietą w ciąży; 
 wychowuje dziecko do ukończenia 12 miesiąca życia; 
 samotnie sprawuje opiekę nad trojgiem i więcej dzieci; 
 jest osobą, która ukończyła 60 rok życia (kobieta) albo 65 rok życia 

(mężczyzna). 

 

 

Link do rozporządzenia: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 2022 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia 

pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia 

obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego świadczenia i przedłużania 

jego wypłaty (sejm.gov.pl) 

OKRES ZAKWATEROWANIA TERMIN NA ZŁOŻENIE WNIOSKU 

do 30 czerwca do 31 lipca 2022 r. 

od 1 lipca miesiąc od ostatniego dnia zakwaterowania obywatela 
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