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Pani
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Zastępca Wójta
Gminy Raszyn

Szanowna Pani Wójt,

odpowiadając na Pani pismo w sprawie rozpatrywania wniosków o wypłatę świadczenia 
za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy, przyznawanego na podstawie przepisów 
ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym 
na terytorium tego państwa (dalej: upou), uprzejmie wyjaśniam, co następuje.

Zgodnie z aktualnym brzmieniem przepisów upou, wszystkie wnioski o przyznanie 
świadczenia pieniężnego składane po dniu wejścia w życie ustawy z dnia 27 kwietnia 2022 r. 
o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium 
tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 930), tj. po 30 kwietnia br., muszą zawierać PESEL obywatela 
Ukrainy wskazany na Karcie osoby przyjętej do zakwaterowania. Nie ma tu znaczenia okres pobytu, 
istotna jest data złożenia wniosku w organie gminy lub gminnej jednostce organizacyjnej.

Jednocześnie informuję, że w dniu 1 lipca 2022 r. weszła wżycie ustawa z dnia 8 czerwca 
2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym 
na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1383). Zgodnie z jej 
art. 8 ust. 1, w okresie 14 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy podmioty, które zapewniały 
zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy nieposiadającym numeru PESEL, mogą składać 
wnioski o świadczenie pieniężne, o którym mowa w art. 13 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, 
obejmujące okres przed dniem 30 kwietnia 2022 r. 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 przed dniem 30 kwietnia 2022 r. Tym samym ustawodawca przewidział 14-dniowe 
„okienko” na ponowne złożenie przez wnioskodawców wniosków o wypłatę przedmiotowego 
świadczenia obejmujących obywateli Ukrainy nieposiadających numeru PESEL.

Z poważaniem

Katarzyna Nasiłowska
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