
ZADANIE PUBLICZNE REALIZOWANE NA ZLECENIE MIASTA KRAKOWA, FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

WNIOSEK O WYP!AT" JEDNORAZOWEGO #WIADCZENIA 
PIENI"$NEGO DLA OBYWATELI UKRAINY

Obywatelom Ukrainy, którzy po dniu 23 lutego 2022 r. przybyli do Polski w zwi%zku z dzia&aniami wojennymi prowadzonymi 
na terytorium tego pa'stwa i zostali wpisani do rejestru PESEL przys&uguje pomoc w postaci jednorazowego (wiadczenia 
pieni)*nego w wysoko(ci 300 z& na osob), przeznaczonego na utrzymanie, w szczególno(ci na pokrycie wydatków na *ywno(+, 
odzie*, obuwie, (rodki higieny osobistej oraz op&aty mieszkaniowe.

KTO MO!E Z"O!Y# WNIOSEK O WYP"AT$
JEDNORAZOWEGO %WIADCZENIA PIENI$!NEGO?

Wniosek o !wiadczenie jednorazowe 
mo"e z#o"y$:

• obywatel Ukrainy,

• nieposiadaj%cy obywatelstwa ukra-
i&skiego ma#"onek obywatela Ukrainy, 
który nie jest obywatelem polskim, ani 
obywatelem innego ni" Polska pa&stwa 
cz#onkowskiego Unii Europejskiej,

• obywatel Ukrainy posiadaj%cy Kart' 
Polaka lub cz#onek najbli"szej rodziny 
obywatela Ukrainy posiadaj%cego Kart' 
Polaka,

o ile zostali wpisani do rejestru PESEL 
i w okresie od dnia 24 lutego 2022 r. przy-
byli legalnie na terytorium Polski z tery-
torium Ukrainy w zwi%zku z dzia#aniami 
wojennymi prowadzonymi na terytorium 
tego pa&stwa i deklaruj% zamiar pozosta-
nia w Polsce.

WA$NE! Pobyt w Polsce jest legalny przez 
18 miesi'cy, licz%c od dnia 24 lutego 2022 
r., czyli do dnia 24 sierpnia 2023 r. - dla 
obywateli Ukrainy, ich ma#"onków niepo-

siadaj%cych obywatelstwa ukrai&skiego, 
a tak"e cz#onków najbli"szej rodziny oby-
watela Ukrainy posiadaj%cego Kart' Pola-
ka, którzy wjechali legalnie z Ukrainy do 
Polski po dniu 23 lutego 2022 r. w zwi%z-
ku z dzia#aniami wojennymi i chc% pozo-
sta$ w Polsce. Wyjazd tych osób z Polski 
na okres powy"ej 1 miesi%ca pozbawia 
ich uprawnienia do uznania ich pobytu 
na terytorium Polski za legalny i upraw-
nie& z tym zwi%zanych, chyba "e zosta#y 
skierowane do wykonywania pracy lub 
us#ug za granic% przez podmioty prowa-
dz%ce dzia#alno!$ w Polsce.

WA$NE! Wniosek mog% z#o"y$ osoby nie-
posiadaj%ce zezwolenia na pobyt sta#y, 
zezwolenia na pobyt czasowy, zezwole-
nia na pobyt rezydenta d#ugoterminowe-
go Unii Europejskiej, statusu uchod(cy, 
ochrony uzupe#niaj%cej, zgody na pobyt 
tolerowany oraz które nie z#o"y#y wniosku 
o udzielenie ochrony mi'dzynarodowej 
lub nie zadeklarowa#y zamiaru z#o"enia 
takiego wniosku.

GDZIE I W JAKI SPOSÓB SK"ADA SI$ WNIOSEK
O %WIADCZENIE JEDNORAZOWE?

Organem w#a!ciwym w sprawach jedno-
razowego !wiadczenia pieni'"nego jest 
wójt, burmistrz, prezydent miasta w#a!ci-
wy ze wzgl'du na miejsce pobytu osoby 
uprawnionej do otrzymania !wiadczenia. 
Wójt, burmistrz lub prezydent miasta 
mog% upowa"ni$ m.in. kierownika o!rod-
ka pomocy spo#ecznej do obs#ugi spraw 
zwi%zanych z wyp#at% !wiadczenia jedno-
razowego.

W imieniu osoby nieposiadaj%cej zdolno-
!ci do czynno!ci prawnych lub posiada-
j%cej ograniczon% zdolno!$ do czynno!ci 

prawnych wniosek sk#ada jedno z rodzi-
ców, opiekun, kurator, opiekun tymczaso-
wy lub osoba sprawuj%ca faktyczn% piecz' 
nad dzieckiem.

WA$NE! Nie ma wzoru urz'dowego wnio-
sku o wyp#at' jednorazowego !wiadczenia 
pieni'"nego 300 z# dla obywateli Ukrainy. 
Wzory wniosków stosowane w poszcze-
gólnych gminach mog% si' nieznacznie 
ró"ni$. Wniosek mo"na pobra$ ze strony 
internetowej lub otrzyma$ bezpo!rednio 
w urz'dzie gminy w#a!ciwej ze wzgl'du na 
miejsce pobytu osoby uprawnionej.

CO NALE!Y PRZYGOTOWA#?

Do wype#nienia wniosku o !wiadczenie 
jednorazowe potrzeba:

• polskiego numeru identy)kacji PESEL,

• dokumentu potwierdzaj%cego legalny 

wjazd na terytorium Polski w okresie od 
24 lutego 2022 r.

• wskazane jest posiadanie numeru ra-
chunku bankowego w Polsce.

JAKIE INFORMACJE NALE!Y PODA# WE WNIOSKU
O %WIADCZENIE JEDNORAZOWE?

Wniosek o wyp#at' !wiadczenia jedno-
razowego wymaga podania nast'puj%-
cych informacji:

1) imi' (imiona);

2) nazwisko;

3) obywatelstwo;

4) p#e$;

5) rodzaj dokumentu stanowi%cego 
podstaw' przekroczenia granicy;

6) seri' i numer dokumentu stanowi%ce-
go podstaw' przekroczenia granicy;

7) informacj' o dacie wjazdu na teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej;

8) adres pobytu;

9) dane kontaktowe, w tym numer te-
lefonu lub adres poczty elektronicznej 
- o ile je posiada;

10) numer PESEL.

JAKA JEST WYSOKO%#
%WIADCZENIA JEDNORAZOWEGO?

*wiadczenie jednorazowe przys#uguje 
w wysoko!ci 300 z# i otrzyma je ka"dy 
obywatel Ukrainy, ma#"onek obywatela 
Ukrainy nieposiadaj%cy obywatelstwa 

ukrai&skiego lub cz#onek najbli"szej ro-
dziny obywatela Ukrainy posiadaj%cego 
Kart' Polaka, który spe#ni wymogi i z#o"y 
wniosek.

NA CO MO!NA WYDA#
%WIADCZENIE JEDNORAZOWE?

Pomoc w postaci jednorazowego !wiad-
czenia pieni'"nego w wysoko!ci 300 
z# na osob' mo"e zosta$ przeznaczona 
przyk#adowo na zakup "ywno!ci, odzie-
"y, obuwia, !rodków higieny osobistej 
oraz op#aty mieszkaniowe. Przepisy nie 
wprowadzaj% "adnego wymogu doku-

mentowania tych wydatków albo trybu 
kontroli ze strony gminy na co zosta#o 
wydane !wiadczenie.

WA$NE! Bene)cjent !wiadczenia 300 z#, 
nie musi gromadzi$ rachunków i faktur.

CO W PRZYPADKU NEGATYWNEGO ROZPATRZENIA
WNIOSKU O %WIADCZENIE JEDNORAZOWE?

Odmowa przyznania !wiadczenia jedno-
razowego nast'puje w drodze decyzji. 
Od decyzji w sprawie !wiadczenia 300 z# 
przys#uguje odwo#anie do Samorz%do-
wego Kolegium Odwo#awczego (SKO), 

w terminie 14 dni od dnia dor'czenia 
decyzji. Od decyzji SKO przys#uguje 
równie" skarga do wojewódzkiego s%du 
administracyjnego w terminie 30 dni od 
dnia dor'czenia decyzji.

W JAKI SPOSÓB NAST$PUJE WYP"ATA
%WIADCZENIA JEDNORAZOWEGO?

*wiadczenie jednorazowe przekazywa-
ne jest na numer rachunku bankowego 
w Polsce, który zostanie wskazany we 
wniosku. W przypadku nieposiadania 
przez osob' uprawnion% rachunku 
bankowego, !wiadczenie mo"e zosta$ 
wyp#acone w gotówce, do r%k osoby 
uprawnionej.

CZAS REALIZACJI I OP"ATY

Wniosek o !wiadczenie jednorazowe jest 
wolny od op#at. Przyznanie przez wójta, 
burmistrza lub prezydenta miasta jed-
norazowego !wiadczenia pieni'"nego 

w wysoko!ci 300 z# nast'puje bez zb'd-
nej zw#oki i nie wymaga wydania decyzji 
administracyjnej.


