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Pan 
Paweł Maczyński 
Przewodniczący Polskiej Federacji 
Związkowej Pracowników Socjalnych  
i Pomocy Społecznej 

 

 

Szanowny Panie Przewodniczący, 

w nawiązaniu do pisma z dnia 21 marca br., znak PFZ/W/107/2022 w sprawie środków na 

obsługę zadania związanego z wypłatą świadczenia jednorazowego w wysokości 300 zł na 

osobę,  proszę przyjąć następujące informacje.   

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 w dniu 18 marca br. Minister Rodziny i Polityki Społecznej zwrócił się 

z rekomendacją do dyrektorów wydziałów polityki społecznej urzędów wojewódzkich  

o przekazanie informacji do ośrodków pomocy społecznej na terenie każdego z województw 

o przeznaczenie środków w wysokości 2% głównie na dodatkowe wynagrodzenia np. w formie 

dodatków  i nagród dla pracowników bezpośrednio realizujących to zadanie. Wydatkowanie 
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środków z kwoty przeznaczonej na obsługę zadania związanego z wypłatą jednorazowego 

świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł będzie podlegało sprawozdawczości,   

w zakresie zasadności wykorzystania tych środków zgodnie z przeznaczeniem. 

                      

 

               Z poważaniem 

Katarzyna Klimiuk 

    Zastępca Dyrektora Departamentu Pomocy 

 i Integracji Społecznej 

                                                                                          /-podpisano elektronicznie/ 

 


