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Szanowny Panie Rzeczniku, 

w odpowiedzi na Pana wystąpienie z 6 lipca br.1, w sprawie nowych form zakwaterowania dla uchodźców 
z Ukrainy, uprzejmie przedstawiam następujące informacje. 

 Rząd nie przestaje wspierać podmiotów, które pomagają uchodźcom z Ukrainy. 24 czerwca br. 
została przyjęta nowelizacja rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 maja 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 
wypłaty2, która spełnia oczekiwania społeczne w tym zakresie. W §4 ust. 1 ww. rozporządzenia 
wskazano, że gmina może przedłużyć okres wypłaty świadczenia na okres dłuższy niż 120 dni  
w przypadku zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelowi Ukrainy, który: 

1) posiada orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie,  
o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej 
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych3; 

2) posiada dokument potwierdzający I lub II stopień niepełnosprawności wydany w ramach 
ukraińskiego systemu orzekania o niepełnosprawności; 

3) ukończył 60 rok życia (kobiety) albo 65 rok życia (mężczyźni); 

4) jest kobietą w ciąży lub osobą wychowującą dziecko do 12 miesiąca życia; 

5) samotnie sprawuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej opiekę nad trojgiem i więcej dzieci; 

6) jest małoletnim wymienionym w art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy 
obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa4 (dalej: 
specustawa). 

 Świadczenie, o którym mowa w ust. 1: 

▪ pkt 1 i 2 – przysługuje za osobę niepełnosprawną, za osobę sprawującą nad nią opiekę i za każde 
małoletnie dziecko tych osób; 

 
1 Sygn. XI.543.236.2022.MKR 
2 Dz. U. poz. 1020, z późn. zm. 
3 Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm. 
4 Dz. U. poz. 583, z późn. zm. 
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▪ pkt 4 – przysługuje za kobietę w ciąży i za każde jej małoletnie dziecko lub za opiekuna 
wychowującego dziecko do 12 miesiąca życia i za wszystkie jego małoletnie dzieci; 

▪ pkt 5 – przysługuje za opiekuna i za każde małoletnie dziecko; 

▪ pkt 6 – przysługuje za małoletniego, za opiekuna tymczasowego ustanowionego dla 
małoletniego oraz za wszystkie małoletnie dzieci opiekuna tymczasowego. 

 Ponadto rząd pracuje wspólnie z partnerami po stronie samorządowej nad przygotowaniem 
kompleksowych i systemowych rozwiązań, które umożliwią pełniejszą integrację oraz usamodzielnienie 
uchodźców wojennych z Ukrainy podczas pobytu w Polsce. 

 Sytuacja w zakresie potrzeb związanych z udzielaniem pomocy uchodźcom z Ukrainy jest  
na bieżąco monitorowana. Efektem tego rodzaju działań jest przyjęta przez Sejm RP w dniu  
8 czerwca br., z przedłożenia rządowego, nowelizacja specustawy. Wśród rozwiązań w niej zawartych 
znalazły się także takie, które dotyczą oferty mieszkaniowej dla obywateli ukraińskich. W omawianym 
kontekście należy wymienić rozwiązania z zakresu prawa budowlanego oraz planowania  
i zagospodarowania przestrzennego, które mają uprościć działania zmierzające  
do zwiększenia/zagospodarowania zasobu mieszkaniowego, będącego w posiadaniu jednostek 
samorządu terytorialnego. Dotyczą one m.in. przebudowy, remontu lub zmiany sposobu użytkowania 
budynków lub ich części. 

 Ponadto nadal obowiązują przepisy art. 12 specustawy, która upoważnia wojewodę  
do zapewnienia pomocy uchodźcom wojennym z Ukrainy. Na podstawie tego przepisu funkcjonują 
organizowane przez wojewodów i jednostki samorządu terytorialnego punkty zbiorowego 
zakwaterowania. Ich działalność finansowana jest z Funduszu Pomocy, utworzonego w Banku 
Gospodarstwa Krajowego na mocy art. 14 specustawy. 

 Dodatkowo na podstawie art. 12 specustawy, wojewodowie zawierają porozumienia  
z organizacjami pozarządowymi świadczącymi pomoc uchodźcom (obejmują one np. pomoc w punktach 
recepcyjnych, udostępnienie miejsc zakwaterowania, pomoc w relokacji uchodźców, wsparcie rzeczowe, 
wsparcie prawne i informacyjne). 

 Jednocześnie uprzejmie informuję, że w pozostałych kwestiach, poruszonych w wystąpieniu 
Pana Rzecznika, właściwe jest Ministerstwo Sprawiedliwości oraz Ministerstwo Rodziny i Polityki 
Społecznej. 

 
 
 
     Z poważaniem 
       

     Paweł Szefernaker 
       

     Sekretarz Stanu 

     Pełnomocnik Rządu do spraw uchodźców wojennych z Ukrainy 

     Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji 

     /podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/ 
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