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Szanowny Panie Rzeczniku, 
 

w odpowiedzi na pismo z 5 kwietnia 2022 r. (sygn. III.7065.58.2022.DS) dotyczące przepisów rozporządzenia 

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 wypłaty1, należy wskazać, że ustawą z dnia 8 kwietnia 

2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium 

tego państwa oraz niektórych innych ustaw2 zostało doprecyzowane, iż w sprawach o świadczenie pieniężne 

za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy nie wydaje się decyzji administracyjnej 

oraz nie stosuje przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego3. 

Natomiast w razie sporu dotyczącego ww. świadczenia podmiot, który złożył wniosek o jego przyznanie, 

może wystąpić z powództwem przeciwko gminie właściwej do rozpatrywania wniosku. 

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 32 ww. nowelizacji, dotychczasowe przepisy wykonawcze 

wydane na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy zmienianej zachowują moc do czasu wydania nowych przepisów 

wykonawczych, jednak nie dłużej niż przez miesiąc od dnia wejścia w życie ustawy zmieniającej. 

Wraz z podjęciem prac nad zmianą przepisów rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie maksymalnej 

wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia 

obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego świadczenia i przedłużania jego wypłaty – 

zasygnalizowana przez Pana Rzecznika kwestia odnosząca się do sposobu uregulowania warunków 

przyznawania przedmiotowego świadczenia zostanie poddana analizie. 

 
 

Z poważaniem 

                                                                                                       Paweł Szefernaker 

                                                                                                       Sekretarz Stanu 
                                                                                                       Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji 

                                                                                                           /podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/ 

 
1 Dz. U. poz. 605, z późn.zm. 
2 Dz. U. poz. 830. 
3 Dz. U. z 2021 r. poz. 735, z późn. zm. 


