
 

Obywatelowi Ukrainy, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za 
legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy  
w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa i który został wpisany do rejestru 
PESEL, przysługują następujące formy wsparcia: 

1. Pomoc 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. 

Osoby uprawnione do otrzymania: 

• obywatel Ukrainy, którzy przybył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium 
Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa, 

• obywatel Ukrainy posiadający Kartę Polaka, który wraz z najbliższą rodziną z powodu tych 
działań wojennych przybył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

• małżonek obywatela Ukrainy, o ile przybył on na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej  
z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego 
państwa, 

• dzieci obywateli wymienionych w pkt 1, 2 i 3. 
Podstawowe wymagania: 

• wjazd do Polski w okresie od 24 lutego 2022 roku,  

• wpisanie do rejestru PESEL, 

• wniosek w imieniu osoby małoletniej (dziecka poniżej 18 r.ż.) może złożyć jej przedstawiciel 
ustawowy, opiekun tymczasowy albo osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem, 

• wniosek należy złożyć osobiście i własnoręcznie podpisać.  
 

Wnioski o jednorazowe świadczenie pieniężne i świadczenia rodzinne oraz informację w tych 
sprawach można uzyskać w GOPS w Wejherowie w Dziale Świadczeń Rodzinnych, Osiedle Przyjaźni 
6, 84-200 Wejherowo lub pod numerami telefonów:  58 677 64 47, 58 677 64 50, 58 677 64 60. 

2. Ponadto Uchodźcy z Ukrainy wymagający dodatkowego wsparcia ze strony instytucji  
i pomocy ze względu na trudną sytuację życiową, spełniający jednocześnie kryteria dochodowe 
pomocy społecznej mogą korzystać ze świadczeń pieniężnych i niepieniężnych pomocy społecznej 
na zasadach ogólnych, tak jak obywatele polscy. 
• Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej ustala się przez porównanie dochodu 
osoby lub rodziny z odpowiednim kryterium dochodowym. Od 1 stycznia 2022 r. dla osoby 
samotnie gospodarującej kryterium dochodowym jest dochód nieprzekraczający kwoty 776 
zł,  dla osoby w rodzinie – kwoty 600 zł. 
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• Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, 
niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń 
z innych systemów zabezpieczenia społecznego. 

Zasiłek okresowy ustala się do wysokości różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie 
gospodarującej a dochodem tej osoby (z zastrzeżeniem, że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 
kwota kryterium dochodowego na osobę w rodzinie), zaś w przypadku rodziny do wysokości różnicy 
między kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny.  Okres, na jaki jest przyznawany 
zasiłek okresowy, ustala ośrodek pomocy społecznej na podstawie okoliczności sprawy. 

• Zasiłek celowy ma charakter fakultatywny i jest przyznawany na zaspokojenie niezbędnej 
potrzeby bytowej, którą może być w szczególności pokrycie części lub całości kosztów zakupu 
np. żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, 
drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu. 

Wysokość zasiłku celowego jest ustalana indywidualnie przez ośrodek pomocy społecznej 
z uwzględnieniem m.in. sytuacji majątkowej i rodzinnej osoby ubiegającej się oraz możliwości 
finansowych gminy. 
• Uprawnieni Uchodźcy z Ukrainy mogą także korzystać z różnych form niepieniężnej pomocy 
społecznej, w tym z pracy socjalnej, poradnictwa specjalistycznego (psychologiczne, prawne), 
interwencji kryzysowej, schronienia, posiłku, usług opiekuńczych świadczonych w miejscu  
zamieszkania lub ośrodkach wparcia, pobytu i usług w domu pomocy społecznej. 
 
3. Pomoc żywnościowa w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, 
 
4.  Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym na zasadach, określonych w rozdziale 
8a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, 
 
5. Pomoc finansowa w formie dodatków mieszkaniowych na zasadach określonych w ustawie  
z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, 
 
6. Pomoc rzeczowa w postaci środków higieniczno-kosmetycznych, odzieży, żywności, przyborów 
szkolnych w miarę posiadanych zasobów pochodzących z lokalnych zbiórek od mieszkańców GMINY 
WEJHEROWO po uprzednim kontakcie telefonicznym pod numerem telefonu 58 677 64 50,  
58 677 64 60. Miejscem odbioru pomocy rzeczowej jest siedziba Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Wejherowie, Osiedle Przyjaźni 6. 
 
7. Świadczenia rodzinne  
Obywatelowi Ukrainy przebywającemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którego pobyt na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny, przysługuje prawo do świadczeń 
rodzinnych, tj.: 
- zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego,  
- świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz świadczenie 
pielęgnacyjne,  
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka,  
- świadczenie rodzicielskie. 
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8. Uruchomiono całodobowe numery telefonów dyżurujących dla Uchodźców z Ukrainy lub 
polskich obywateli udzielających im wsparcia: 606-142-669, 728 842 659, 600 093 059 w zakresie 
udzielenia pomocy rzeczowej, organizacji pomocy medycznej, psychologicznej, socjalnej.  

PONADTO OBYWATELOM UKRAINY PRZYSŁUGUJĄ NASTĘPUJĄCE FORMY WSPARCIA 
FINANSOWEGO REALIZOWANE PRZEZ ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH: 

9. Świadczenie wychowawcze 500+  
Świadczeniem wychowawczym jest 500 zł na każde dziecko. Jest to świadczenie przysługujące 
niezależnie od dochodów osiąganych przez rodziców.  
Uwaga: Świadczenie wychowawcze 500+ realizuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych. 
 
10. Świadczenie w ramach programu „Dobry start”  
Świadczenie to wynosi 300 zł i jest przyznawane dzieciom, ilekroć rozpoczynają rok szkolny. Jest to 
wsparcie finansowe, które przysługuje niezależnie od wysokości dochodów osiąganych przez 
rodziców. Świadczenie przyznawane jest rodzicom dzieci, które nie ukończyły 20. roku życia. 
Wyjątek stanowią tutaj opiekunowie dzieci niepełnosprawnych – w takim przypadku wypłata 
świadczenia następuje do ukończenia 24. roku życia dziecka. 
Uwaga: Świadczenie „Dobry Start” realizuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych. 
 
11. Świadczenia z Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego (RKO)  
Wypłata z Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego obywatelom Ukrainy przebiega na analogicznych 
zasadach jak w odniesieniu do obywateli Polski. Wartość świadczenia nie przekracza kwoty 12 000 
zł na jedno dziecko. Jest to jednak zasiłek przysługujący węższej grupie podmiotów, gdyż wypłacany 
jest rodzicom dzieci w wieku pomiędzy 12. a 35. miesiącem życia. Świadczenie przysługuje 
niezależnie od wysokości dochodów osiąganych przez opiekunów dziecka. Zbieżny z zasadami 
obowiązującymi dla obywateli Rzeczypospolitej Polskiej pozostaje również sposób wypłaty 
świadczenia. Wnioskodawca może dokonać wyboru, czy świadczenie o ww. wysokości będzie mu 
wypłacane po 500 zł miesięcznie przez dłuższy okres (dwuletni), czy otrzyma 1000 zł co miesiąc przez 
12 miesięcy. 
Uwaga: Świadczenia z Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego (RKO) realizuje Zakład Ubezpieczeń 
Społecznych. 
 
12. Dofinansowania obniżenia opłaty rodzica  
Są to dopłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna, o którym 
mowa w art. 64c ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, jeżeli 
obywatel Ukrainy zamieszkuje z dzieckiem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – odpowiednio 
na zasadach i w trybie określonych w tych przepisach, z wyłączeniem warunku posiadania karty 
pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy". 
Uwaga: Dofinansowania obniżenia opłaty rodzica realizuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych. 
 


