
Świadczenie pieniężne za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czyżach informuje o możliwości składania 

wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom 

Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami 

wojennymi. 
 

Komu przysługuje? 
 

Zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z 

konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa: „Każdemu podmiotowi, w szczególności osobie 

fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie 

obywatelom Ukrainy (…) może być przyznane na jego wniosek, świadczenie pieniężne z tego tytułu 

nie dłużej niż za okres 60 dni, zmienione ustawą z dnia 27 kwietnia 2022 r. na okres 120 dni.  
 

Jak uzyskać? 
 

Na podstawie wniosku osoby fizyczne udzielające ww. osobom gościny będą mogły ubiegać się o 

zwrot kosztów za okres faktycznego zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia w wysokości 40 zł 

dziennie za osobę. Świadczenie będzie wypłacane z dołu. Oznacza to, że ma ono formę refundacji, 

która będzie wypłacana za czas od pierwszego dnia pobytu do dnia złożenia wniosku. Jeśli ktoś 

zamierza udzielać schronienia uchodźcom jeszcze przez jakiś czas, może już teraz złożyć wniosek i 

otrzyma świadczenia za wcześniejsze dni, a potem złożyć następny wniosek. Może też poczekać, aż 

obywatele Ukrainy opuszczą jego dom i dopiero wtedy złożyć wniosek za cały okres ich pobytu. 

Na jaki okres? 
 

Świadczenie to będzie przysługiwać nie dłużej niż za okres 120 dni faktycznego zapewnienia 

zakwaterowania i wyżywienia. Okres wypłaty świadczenia może być przedłużony w szczególnie 

uzasadnionych przypadkach, za zgodą wojewody. 
 

Wniosek będzie rozpatrywany w terminie miesiąca od dnia jego złożenia, jeżeli nie wystąpią 

negatywne przesłanki do jego przyznania. 
 

Kiedy nie przysługuje? 
 

Świadczenie pieniężne nie przysługuje, jeżeli: 

- za osobę objętą zakwaterowaniem na wskazany okres wypłacono już świadczenia, 

- za okres, którego dotyczy wniosek podmiot, o którym mowa w pkt. 1 otrzymał dodatkowe 

wynagrodzenie, w tym za wynajem, 

- warunki zakwaterowania i wyżywienia zagrażają życiu lub zdrowiu ludzi; 

- we wniosku o przyznanie świadczenia podano nieprawdę. 
 
 

Gdzie i jak złożyć wniosek? 
 

Wnioski o przyznanie świadczenia można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czyżach 

w godzinach pracy ośrodka: poniedziałek-piątek 7.20-15.20   

Formularze wniosków w formie papierowej dostępne są w siedzibie Ośrodka, oraz w wersji cyfrowej 

w załączniku poniżej. 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 85 655 44 19 



 

PLIKI DO POBRANIA: 

1. Wniosek o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom 

Ukrainy 

2. Załącznik do wniosku- Karta osoby przyjętej do zakwaterowania (wypełnioną odrębnie dla 

każdej z osób przyjętych do zakwaterowania) 

3. Klauzula informacyjna RODO 
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