
Świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania 

i wyżywienia obywatelom Ukrainy 

Zgodnie z: 

 art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku 

z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 583); 

 rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 marca 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. 605 i 654); 

 rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 marca 2022 r. 

w sprawie wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania 

i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej w związku z działaniami wojennymi (Dz. U. z 2022 r., poz. 608 i 617) 

każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, 

który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, którzy przybyli 

na terytorium Polski bezpośrednio z Ukrainy w związku z działaniami wojennymi oraz 

obywatelom Ukrainy posiadających Kartę Polaka, którzy z powodu tych działań przybyli 

na terytorium Polski, może być przyznane na jego wniosek świadczenie pieniężne z tego tytułu, 

nie dłużej niż za okres 60 dni. 

Świadczenie w wysokości 40 zł dziennie za osobę będzie wypłacane „z dołu” za okres 

faktycznego zapewniania zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy w terminie 

miesiąca od dnia ich złożenia. Okres wypłaty świadczenia może być przedłużony 

w szczególnie uzasadnionych przypadkach. 

W Gminie Strumień wnioski rozpatrywane będą przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Strumieniu. 

W celu usprawnienia przyjmowania wniosków można je składać w dwóch lokalizacjach, 

tj. w siedzibie: 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strumieniu, ul. 1-go Maja 18, 43-246 Strumień 

w godzinach pracy: 

poniedziałek 7:00 – 15:00, 

wtorek  7:00 – 15:00, 

środa  7:00 – 16:00, 

czwartek 7:00 – 15:00, 

piątek  7:00 – 14:00 

oraz 

Urzędu Miejskiego w Strumieniu, ul. Rynek 4, 43-246 Strumień w godzinach pracy: 

poniedziałek 7:30 – 15:30, 

wtorek  7:30 – 15:30, 

środa  7:30 – 16:30, 

czwartek 7:30 – 15:30, 

piątek  7:30 – 14:30. 



Załączniki:  

 Wniosek o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i 

wyżywienia obywatelom Ukrainy  
 

Wniosek PDF do pobrania  

Wniosek docx do pobrania  

 

 Zał. do wniosku - Karta osoby przyjętej do zakwaterowania  

 

Załącznik PDF do pobrania  

Załącznik docx do pobrania 

https://strumien.pl/media/upload/W/n/Wniosek_o_swiadczenie_pieniezne_za_zapewnienie_zakwaterowania_i_wyzywienia_obywatelom_Ukrainy.pdf
https://strumien.pl/media/upload/W/n/Wniosek_o_swiadczenie_pieniezne_za_zapewnienie_zakwaterowania_i_wyzywienia_obywatelom_Ukrainy.DOCX
https://strumien.pl/media/upload/Z/a/Zal._do_wniosku_-_Karta_osoby_przyjetej_do_zakwaterowania.pdf
https://strumien.pl/media/upload/Z/a/Zal._do_wniosku_-_Karta_osoby_przyjetej_do_zakwaterowania.DOCX

