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Pani / Pan
Starosta,
Prezydent, Burmistrz, Wójt
województwo świętokrzyskie

Szanowni Państwo,

w sytuacji masowego napływu do Polski osób z terytorium Ukrainy poszukujących                         

w naszym kraju schronienia w związku z konfliktem zbrojnym, zaistniała potrzeba pilnego                          

i doraźnego zapewnienia tym osobom pomocy i wsparcia. 

Pomoc taka jest obecnie na bieżąco udzielana dzięki wspólnym wysiłkom służb wojewodów 

oraz samorządów. Ważne jest udzielanie pomocy humanitarnej, otwarcie rynku pracy, świadczenia 

z zabezpieczenia społecznego, a w trudnych sytuacjach, szczególnie dla osób starszych, osób                         

z niepełnosprawnościami, wsparcie z pomocy społecznej.

 W nawiązaniu do pisma Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej 

Pana Stanisława Szweda oraz w ślad za przesłanym do ośrodków pomocy społecznej Informatorem, 

wyjaśniam informuję: 

Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę.

Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym 

na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583) dała możliwość obywatelom Ukrainy przebywającym 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, których pobyt jest uznawany za legalny na podstawie art. 

2 ust. 1 ww. ustawy i którzy zostali  wpisani do rejestru PESEL, przyznania pomocy w postaci 

jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę przeznaczonego na 

utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny 

osobistej oraz opłaty mieszkaniowe. 



W pierwszej kolejności ośrodki pomocy społecznej, bądź inne jednostki upoważnione przez Wójta, 

Burmistrza, Prezydenta Miasta do prowadzenia postępowania w sprawach jednorazowego 

świadczenia pieniężnego powinny wypłacać to świadczenie.

Jednorazowe świadczenie pieniężne i koszty jego obsługi są finansowane z budżetu państwa, koszty 

jego obsługi  wynoszą 2% kwoty przeznaczonej na wypłatę tego świadczenia.

W związku z powyższym zwracam się do Państwa z  prośbą, żeby środki w wysokości 2% zostały 

głównie przeznaczone na dodatkowe wynagrodzenia (np. w formie dodatków, nagród) dla 

pracowników bezpośrednio realizujących to zadanie (np. pracowników przyjmujących wnioski                     

i wprowadzających wnioski do systemu).

Posiłek dla dzieci w szkole i w przedszkolu

Kolejnym ważnym wsparciem jest przyznanie posiłku dla dzieci w szkole i przedszkolu. Na 

podstawie przesłanej do Państwa i ośrodków pomocy społecznej Informacji opracowanej przez 

Departament Pomocy i Integracji Społecznej przekazuję poniższe informacje:

Posiłek w szkole, przedszkolu doraźnie, na czas nie dłuższy niż 2 miesiące przyznaje się na 

podstawie  art. 48 b ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Pomoc 

przyznawana w ww. trybie nie wymaga przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego                  

i wydania decyzji administracyjnej. 

Obywatel Ukrainy i dziecko którego pobyt jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 

ustawy i który został wpisany do rejestru PESEL składa w ośrodku pomocy społecznej wniosek                   

o przyznanie posiłku w szkole, bądź przedszkolu. Ośrodek pomocy społecznej prowadzi na 

podstawie zgłoszenia ewidencję i tworzy listę dzieci objętych posiłkiem, a następnie przesyła ją do 

szkoły bądź przedszkola.

Całodzienne wyżywienie w przedszkolu przyznaje się na podstawie przepisów art. 29 ustawy                  

z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na 

terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583). Obywatel Ukrainy składa oświadczenie o sytuacji 

osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej. Ta procedura wymaga wydania decyzji 

administracyjnej.

Pomoc w formie posiłku w szkole, bądź posiłku lub całodziennego wyżywienia  w przedszkolu 

finansowana jest ze środków Funduszu Pomocy (nie stosuje się Rządowego Programu „Posiłek                        

w szkole i  w domu”).



Dedykowana skrzynka e-mail i numery telefonów w Departamencie Pomocy i Integracji 

Społecznej

W Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej (Departament Pomocy i Integracji Społecznej) 

działa dedykowana skrzynka e-mail: pomocspoleczna.ukraina@mrips.gov.pl na którą możecie 

Państwo i ośrodki pomocy społecznej kierować zapytania. 

Ponadto Pracownicy Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej wskazani do kontaktu                    

w przesłanej do Państwa i ośrodków pomocy społecznej Informacji, prowadzą dyżur telefoniczny                 

i udzielają odpowiedzi z zakresu pomocy społecznej. 

z up. Wojewody Świętokrzyskiego
Ewa Kopolovets

Dyrektor
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia

Do wiadomości:
1. Ośrodek Pomocy Społecznej /Centrum Usług Społecznych
2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

 

mailto:pomocspoleczna.ukraina@mrips.gov.pl

		2022-03-21T11:28:20+0000
	Ewa Anna Kopolovets




