
WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ 

Kraków, 6 lipca 2022 r.

         31-156 Kraków, ul. Basztowa 22 * tel. 12 39 21 591 * fax 12 39 21 919, ePUAP: /ag9300lhke/skrytka
         Zachęcamy do kierowania korespondencji za pośrednictwem platformy ePUAP,

 więcej informacji na stronie internetowej http:// www.malopolska.uw.gov.pl

Znak sprawy:
WP-I.946.12.28.2022 

Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie
Miast i Gmin,
województwa małopolskiego
/wszyscy/

Dotyczy: zmiany ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w zakresie art. 13

Nawiązując do dotychczasowej korespondencji w sprawie realizacji zadania 
wynikającego z art. 13 ustawy  o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym 
na terytorium tego państwa tj. przyznawania i wypłaty świadczeń za zakwaterowanie i 
 wyżywienie obywateli Ukrainy, pragnę Państwa poinformować o ogłoszeniu w Dzienniku 
Ustaw, ustawy z 8 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku 
z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. 2022 poz. 1383).

Zmiana dotyczy terminów składania wniosków o świadczenie pieniężne za zapewnienie 
zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi z art. 13 ustawy z 12 marca 
2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego 
państwa (Dz. U. 2022 poz. 583 z późn. zm.).

Przepis art. 8 ustawy z 8 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom 
Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. 2022 poz. 1383) 
stanowi, iż – w okresie 14 dni od dnia wejścia w życie ustawy – podmioty, które zapewniały 
zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, nieposiadającym numeru PESEL, mogą 
składać wnioski o świadczenie pieniężne obejmujące okres do dnia 29 kwietnia 2022 roku. 
Wnioski składa się na formularzu według wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za 
zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi, obowiązującego do dnia 
29 kwietnia 2022 roku. Natomiast wniosek o świadczenie pieniężne obejmujący okres 
w którym zapewniano zakwaterowanie i wyżywienie obywatelowi Ukrainy do dnia wejścia 
w życie ustawy składa się w terminie do dnia 31 lipca 2022 roku.

Wniosek o świadczenie pieniężne obejmujący okres w którym zapewniono 
zakwaterowania i wyżywienia obywatelowi Ukrainy po dniu wejścia w życie ustawy, składa się 
w terminie miesiąca od ostatniego dnia okresu objętego wnioskiem.

Wnioski złożone z uchybieniem ww. terminów pozostawia się bez rozpatrzenia.

Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z wyjątkami 
zawartymi w art. 16 ww. ustawy.

Uprzejmie proszę o poinformowanie mieszkańców o powyższych zmianach oraz 
podanie ich do publicznej wiadomości, w sposób zwyczajowo przyjęty (np. na stronie 
internetowej).
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