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Dofinansowanie do zakwaterowania łącznie z wyżywieniem 40 zł na osobę
dziennie
UWAGA!!!!!!
Zgodnie z ustawą z dnia 30 czerwca 2022r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na
terytorium tego państwa ( dz.U. 2022, poz. 1383)
Art.8.1. 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 wart.13 ust.1
ustawy zmienianej w art.1, obejmujące okres przed dniem 30 kwietnia 2022r. Wnioski składa się na formularzu według wzoru
wniosku oświadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi, obowiązującego przed dniem 30 kwietnia2022r.
2.Wniosek oświadczenie pieniężne, októrym mowa wart.13ust.1 ustawy zmienianej wart.1, obejmujący okres, w którym zapewniano
zakwaterowanie i wyżywienie obywatelowi Ukrainy do dnia wejścia wżycie niniejszej ustawy, składa się w terminie do dnia 31 lipca
2022r.
w art. 13 po ust. 1d dodaje się ust. 1e i 1f w brzmieniu:
„1e. Wniosek o świadczenie pieniężne składa się w terminie miesiąca od ostatniego dnia okresu objętego wnioskiem.
1f. Wniosek o świadczenie pieniężne złożony z uchybieniem terminu, o którym mowa w ust. 1e, pozostawia się bez rozpoznania.”;

Od dnia 22 marca 2022r. osoby fizyczne prowadzące gospodarstwo domowe na oraz inne
podmioty zapewniające zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy przybywającym na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi mogą składać wnioski o
świadczenie pieniężne z tego tytułu.
Wnioski przyjmowane są w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Skierniewicach al.
Niepodległości 4, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00.
Wysokość świadczenia wynosi 40zł na osobę dziennie i obejmuje dofinansowanie do
zakwaterowania łącznie z wyżywieniem. Świadczenie jest przyznawane na podstawie wniosku za
okres faktycznego zapewniania zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, nie dłużej niż
za okres 60 dni i jest wypłacane z dołu. Wypłata nastąpi w terminie 30 od dnia złożenia wniosku.
Gmina może uzależnić przyznanie lub wypłatę świadczenia od weryfikacji warunków
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zakwaterowania i wyżywienia.
Szczegółowych informacji udziela Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Skierniewicach tel. 46 833
39 48.
W załącznikach znajdują się:
- wniosek o świadczenie,
- karta pobytu uchodźcy,
oraz poradnik jak rozmawiać z rodzinami z Ukrainy.

