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Dotyczy: oświadczenia złożonego przez senatora Jana Marię Jackowskiego w dniu  

23 czerwca 2022 r.  

 

Szanowny Panie Marszałku,  

w związku z wystąpieniem znak: BPS/043-44-1721/22, przy którym przekazano, złożone  

w dniu 23 czerwca 2022 r., oświadczenie senatora Jana Marii Jackowskiego dotyczące 

świadczeń społecznych dla uchodźców z Ukrainy przebywających w Polsce na skutek 

inwazji Rosji na Ukrainę, uprzejmie informuję.  

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

zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. poz. 583, z późn. zm.) przyznaje obywatelom 

Ukrainy i ich rodzinom, którzy w wyniku działań wojennych przybywają  

do Rzeczypospolitej Polskiej, prawo do pracy w Polsce. 

Oznacza to, że realizując postanowienia Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 

2011/98/EU z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie procedury jednego wniosku o jedno 

zezwolenie dla obywateli państw trzecich na pobyt i pracę na terytorium państwa 

członkowskiego oraz w sprawie wspólnego zbioru praw dla pracowników z państw 

trzecich przebywających legalnie w państwie członkowskim, osoby te mają zapewniony  

w Polsce dostęp do świadczeń rodzinnych w rozumieniu rozporządzenia (WE)  

nr 883/2004, w tym do świadczeń rodzinnych z ustawy o świadczeniach rodzinnych 
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(zasiłek rodzinny z odpowiednimi dodatkami, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia 

się dziecka, świadczenie rodzicielskie, świadczenia opiekuńcze związane  

z niepełnosprawnością) na takich samych zasadach jak obywatele Polski.  

W związku z powyższym, prawo uchodźców wojennych z Ukrainy do świadczeń 

rodzinnych (ale też do świadczenia wychowawczego z ustawy o pomocy państwa  

w wychowywaniu, rodzinnego kapitału opiekuńczego z ustawy o rodzinnym kapitale 

opiekuńczym, świadczenia dobry start z rządowego programu „Dobry start”, które  

to formy wsparcia materialnego rodzin w rozumieniu przepisów unijnych są 

świadczeniami rodzinnymi) wynika z obowiązku realizacji ww. dyrektywy unijnej, a nie  

ze swobody ustawodawcy. 

Zgodnie z przepisami ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem 

zbrojnym na terytorium tego państwa, powyższe świadczenia przysługują po spełnieniu 

odpowiednich warunków i kryteriów określonych w ustawach i przepisach wykonawczych 

regulujących te świadczenia (art. 26 ustawy). 

Do końca czerwca 2022 r. (dane wstępne) gminy wypłaciły ze środków Funduszu Pomocy, 

uchodźcom z Ukrainy: 

 236,56 tys. zasiłków rodzinnych na kwotę 27,59 mln zł, 

 29,33 tys. dodatków do zasiłku rodzinnego na kwotę 3,65 mln zł, 

 0,54 tys. jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka na kwotę 0,54 mln zł, 

 5,2 tys. świadczeń rodzicielskich na kwotę 4,79 mln zł  

 2,02 tys. zasiłków pielęgnacyjnych na kwotę 0,44 mln zł, 

 0,44 tys. świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę 0,90 mln zł, 

 0,02 tys. specjalnych zasiłków opiekuńczych na kwotę 0,01 mln zł. 

W ramach realizacji art. 31 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem 

zbrojnym na terytorium tego państwa (tj. wypłata jednorazowego świadczenia 

pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę i koszty obsługi), jednostki samorządu 

terytorialnego (na dzień 30 czerwca 2022 r.) wydatkowały ze środków Funduszu Pomocy 

na to zadanie ok. 309 mln zł, wypłacając przy tym ok. 1,01 mln świadczeń.  
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Natomiast w związku z realizacją, wynikających z ww. ustawy zadań dotyczących 

finansowania pobytu dzieci - obywateli Ukrainy umieszczonych w polskim systemie pieczy 

zastępczej (art. 27 ust. 17 ustawy) oraz ewidencji i pozostałych działań dotyczących 

małoletnich obywateli Ukrainy (art. 25 ust. 21 oraz 25a ust. 7 i 8 ustawy), według stanu  

na 30 czerwca 2022 r., przekazano z Funduszu Pomocy odpowiednio 3,42 mln zł oraz  

0,9 mln zł. 

Na dzień 25 lipca 2022 r. w polskim systemie pieczy zastępczej, tj. w instytucjonalnej oraz 

rodzinnej pieczy zastępczej, znajdowało się 267 dzieci z Ukrainy. Sądy ustanowiły  

18,28 tys. opiekunów tymczasowych, pod opieką których znajdowało się 24,39 tys. dzieci. 

Odnosząc się natomiast do kwestii wskazania przewidywanych kosztów realizacji  

ww. zadań do końca 2022 r. należy zauważyć, iż niezwykle trudno jest je określić z uwagi  

na ciągle jeszcze trwający konflikt na Ukrainie i nieznane kierunki jego rozwoju  

w kolejnych miesiącach, które istotnie mogą wpływać na ewentualny napływ kolejnych 

grup uchodźców z Ukrainy (w przypadku jego eskalacji) lub ewentualne powroty 

uchodźców na Ukrainę (w przypadku jego wygaszenia lub indywidualnych decyzji 

osobistych o powrocie niezależnie od skali toczących się działań wojennych).  

 

Z wyrazami szacunku 

z up. Ministra 

Anita Czerwińska 

Sekretarz Stanu 

/-kwalifikowany podpis 

elektroniczny-/ 



WYGENEROWANO: 2022-08-10
14:19:10+02:00

WeryfikacjaPodpisu.pl - Usługa zaufania

Elektroniczne Poświadczenie Weryfikacji (EPW)

636a9a0daa6e723d6d38c27155109d95205b84f00eb7957d347fe2b23756c639
identyfikator weryfikacji

OŚWIADCZENIE JMJ.DOCX.XADES
md5: 3c734adafb384aa3227cefa8dde99354

OŚWIADCZENIE JMJ.DOCX
md5: f43432ddf47a37d9a68d027228667f0f

Nazwy uploadowanych plików

1.

2022-08-10 14:19:06+02:00
czas weryfikacji

MADKOM SA (KRS: 0000394954)
Dostawca usług zaufania (art. 3, pkt 19 eIDAS)

Niniejsze poświadczenie w oryginale ma postać elektroniczną. Autentyczność poświadczenia sprawdzisz,
podając unikalny identyfikator weryfikacji na https://WeryfikacjaPodpisu.pl.

 Integralność: Zachowana - podpisane dane nie zostały zmodyfikowane od czasu ich elektronicznego
uwierzytelnienia

 Podpisujący: Anita Czerwińska
 Rodzaj uwierzytelnienia: Kwalifikowany podpis elektroniczny

 Deklarowany czas
złożenia podpisu:

2022-08-03 12:54:11+02:00

   EPW ID: 636a9a0daa6e723d6d38c27155109d95205b84f00eb7957d347fe2b23756c639 Strona 1 z 4   

https://weryfikacjapodpisu.pl

	
	WYGENEROWANO: 2022-08-10 14:19:10+02:00
	WeryfikacjaPodpisu.pl - Usługa zaufania
	Elektroniczne Poświadczenie Weryfikacji (EPW)
	636a9a0daa6e723d6d38c27155109d95205b84f00eb7957d347fe2b23756c639
	OŚWIADCZENIE JMJ.DOCX.XADES md5: 3c734adafb384aa3227cefa8dde99354
	OŚWIADCZENIE JMJ.DOCX md5: f43432ddf47a37d9a68d027228667f0f

	2022-08-10 14:19:06+02:00
	MADKOM SA (KRS: 0000394954)
	WYGENEROWANO: 2022-08-10 14:19:10+02:00
	Szczegóły weryfikacji
	Certyfikaty
	Ścieżka certyfikacji dla znacznika czasu





