
 

 

 

 

 

PAKIET ŚWIADCZEŃ  
dla uchodźców z Ukrainy 

 

 

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

zbrojnym na terytorium tego państwa wprowadza dla uchodźców z Ukrainy pakiet świadczeń 

(zasiłki, świadczenia, dopłaty i dofinansowania):  

I. Pakiet świadczeń rodzinnych: 

1. Zasiłek rodzinny i dodatki 

2. Świadczenia opiekuńcze 

3. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka 

4. Świadczenie rodzicielskie 

II. Pakiet świadczeń przyznawanych i wypłacanych przez Zakład Ubezpieczeń 

Społecznych: 

1. Świadczenie wychowawcze – 500+  

2. Rodzinny Kapitał Opiekuńczy 

3. Świadczenie „Dobry Start” 

4. Dofinansowanie obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym 

lub u dziennego opiekuna 

III. Pieniężne i niepieniężne świadczenia z pomocy społecznej. 

IV. Jednorazowe świadczenie pieniężne na żywność, odzież lub opłaty mieszkaniowe. 

V. Refinansowanie zakwaterowania i wyżywienia obywatela Ukrainy. 

VI. Dane kontaktowe do uzyskania świadczeń przez obywatela Ukrainy. 

 

WYŚLIJ WNIOSEK PRZEZ SYSTEM EMP@TIA 

 

Podstawa prawna:  

Dziennik Ustaw 2022 r. poz. 583  

https://empatia.mpips.gov.pl/
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/583
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I. PAKIET ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH 

 

1. Zasiłek rodzinny 

O zasiłek rodzinny ubiegać się może: rodzic dziecka, opiekun prawny dziecka, opiekun 

faktyczny dziecka (osoba która stara się o adopcję dziecka) oraz osoba ucząca się, czyli osoba 

która skończyła 18 lat, chodzi do szkoły, a jej rodzice nie żyją albo płacą jej alimenty. 

Zasiłek rodzinny przysługuje osobom wymienionym w punktach 1 i 2, do ukończenia przez 

dziecko: 

 - 18 roku życia lub 

 - nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia, albo 

 - 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się 

orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności. 

Zasiłek rodzinny przysługuje na dziecko w wysokości od 95 do 135 zł miesięcznie w zależności 

od jego wieku. Zasiłek rodzinny uzależniony jest od dochodu. Można się o niego ubiegać, 

jeśli miesięczny dochód na członka gospodarstwa domowego nie przekracza 674 zł lub 764 

zł, jeżeli w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne. 

Dodatki do zasiłku rodzinnego to: 

- dodatek z tytułu urodzenia dziecka, 

- dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, 

- dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, 

- dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, 

- dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka, 

- dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, 

- dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego. 

 

Dokumenty do pobrania – wzór wniosku o zasiłek rodzinny oraz dodatki 

Zasiłek rodzinny - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Portal Gov.pl (www.gov.pl) 

Dodatki do zasiłku rodzinnego - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Portal Gov.pl 

(www.gov.pl) 

  

https://www.gov.pl/web/rodzina/zasilek-rodzinny-oraz-dodatki---wzor-wniosku-do-stosowania-na-nowy-okres-20212022
https://www.gov.pl/web/rodzina/zasilek-rodzinny
https://www.gov.pl/web/rodzina/dodatki-do-zasilku-rodzinnego
https://www.gov.pl/web/rodzina/dodatki-do-zasilku-rodzinnego
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2. Świadczenia opiekuńcze 

• zasiłek pielęgnacyjny – wynosi on 215,84 zł miesięcznie i przysługuje osobom 

opiekującym się członkiem rodziny niezdolnym do samodzielnej egzystencji np. 

niepełnosprawnym dzieckiem lub małżonkiem; 

Wzór wniosku do pobrania 

• świadczenie pielęgnacyjne – wynosi 2119 zł miesięcznie i przysługuje najbliższemu 

członkowi rodziny osoby wymagającej opieki ze względu na niepełnosprawność, który 

w celu zapewnienia takiej opieki musiał zrezygnować z pracy zawodowej; 

Wzór wniosku do pobrania 

• specjalny zasiłek opiekuńczy – wynosi on 620 zł miesięcznie i przysługuje osobom 

niemogącym w celu opiekowania się niepełnosprawnym członkiem rodziny podjąć 

pracy zarobkowej i spełniającym kryterium dochodowe. 

Wzór wniosku do pobrania 

Świadczenia opiekuńcze - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Portal Gov.pl 

(www.gov.pl) 

 

3. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (czyli tzw. 

becikowe) 

O ten zasiłek w wysokości 1000 zł mogą się ubiegać rodziny, którym urodziło się dziecko i 

których dochód na członka rodziny nie przekracza kwoty 1922,00 zł netto. 

Wzór wniosku do pobrania 

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - Ministerstwo Rodziny i Polityki 

Społecznej - Portal Gov.pl (www.gov.pl) 

 

4. Świadczenie rodzicielskie 

Jest to świadczenie wypłacane po urodzeniu dziecka matce lub ojcu przez okres od 52 do 71 

tygodni. Wynosi ono 1000 zł miesięcznie. Nie jest uzależnione od kryterium dochodowego 

Wzór wniosku do pobrania 

Świadczenie rodzicielskie - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Portal Gov.pl 

(www.gov.pl)  

https://www.gov.pl/web/rodzina/v-zasilek-pielegnacyjny111
https://www.gov.pl/web/rodzina/vii-wiadczenie-pielegnacyjne111
https://www.gov.pl/web/rodzina/specjalny-zasilek-opiekunczy---wzor-wniosku-do-stosowania-na-nowy-okres-20212022
https://www.gov.pl/web/rodzina/swiadczenia-opiekuncze
https://www.gov.pl/web/rodzina/swiadczenia-opiekuncze
https://www.gov.pl/web/rodzina/jednorazowa-zapomoga-z-tytulu-urodzenia-sie-dziecka-tzw-becikowe---wzor-wniosku-do-stosowania-od-1-listopada-2021-r
https://www.gov.pl/web/rodzina/jednorazowa-zapomoga-z-tytulu-urodzenia-sie-dziecka
https://www.gov.pl/web/rodzina/jednorazowa-zapomoga-z-tytulu-urodzenia-sie-dziecka
https://www.gov.pl/web/rodzina/viii-wiadczenie-rodzicielskie111
https://www.gov.pl/web/rodzina/wiadczenie-rodzicielskie
https://www.gov.pl/web/rodzina/wiadczenie-rodzicielskie
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Aby złożyć wniosek o świadczenia rodzinne potrzebny będzie: nr PESEL, numer konta 

bankowego. 

Wniosek o zasiłek rodzinny oraz pozostałe świadczenia można złożyć osobiście w urzędzie 

miasta lub gminy, korespondencyjnie lub poprzez Portal Informacyjno - Usługowy 

„emp@tia”. 

 

 

II. PAKIET ŚWIADCZEŃ PRZYZNAWANYCH I WYPŁACANYCH PRZEZ 

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH  

 

1. Świadczenie wychowawcze 

Przyznawane w wysokości 500 zł miesięcznie na  każde dziecko w wieku do 18 lat, które 

mieszka w Polsce (świadczenie wychowawcze z programu Rodzina 500+, tzw. 500+). 

 

2. Rodzinny Kapitał Opiekuńczy (RKO) 

Przyznawany na drugie i kolejne dziecko w wieku 12-35 miesięcy,  które mieszka w Polsce. 

RKO może być wypłacany w dwojaki sposób: 

• po 500 zł miesięcznie przez 2 lata, 

• po 1000 zł miesięcznie przez 1 rok. 

 

3. Świadczenie „Dobry Start” 

Przyznane 300 zł raz w roku na każde dziecko w wieku do 20 lat (lub do 24 lat w przypadku 

ucznia z niepełnosprawnością), które mieszka w Polsce i uczy się w szkole – (świadczenie z 

programu Dobry Start, tzw. 300+). 

 

4. Dofinansowanie obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie 

dziecięcym lub u dziennego opiekuna 

Dofinansowanie do 400 zł miesięcznie (ale nie więcej niż wysokość opłaty ponoszonej przez 

rodzica za pobyt dziecka w instytucji- nie obejmuje opłaty za wyżywienie) na:  
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• dziecko pierwsze i jedyne w rodzinie, 

• dziecko pierwsze w rodzinie, jeśli na kolejne dziecko otrzymujesz RKO, 

• na dziecko drugie i kolejne w rodzinie w wieku przed ukończeniem 12 miesiąca i po 

ukończeniu 35 miesiąca życia, na które został przyznany rodzinny kapitał opiekuńczy  

i kapitał ten został pobrany w łącznej przysługującej wysokości. 

Dziecko musi być wpisane przez żłobek, klub dziecięcy lub dziennego opiekuna do rejestru 

żłobków i klubów dziecięcych lub wykazu dziennych opiekunów. Dofinansowanie będzie 

przekazywane na rachunek bankowy podmiotu prowadzącego żłobek, klub dziecięcy, 

zatrudniającego dziennego opiekuna lub rachunek bankowy dziennego opiekuna 

prowadzącego działalność na własny rachunek. 

 

 Świadczenia przyznawane przez ZUS są dla rodzica, opiekuna tymczasowego i osoby 

sprawującej pieczę zastępczą nad dzieckiem. 

Przyznanie świadczenia nie zależy od dochodów. 

 

Aby złożyć wniosek do ZUS potrzebny będzie:  

• polski numer identyfikacyjny PESEL osoby składającej wniosek i dziecka, 

• adres mailowy osoby, 

• polski numer telefonu, 

• numer rachunku bankowego w Polsce. 

 

Wniosek będzie można składać od 1 kwietnia 2022 r. wyłącznie przez Internet za 

pośrednictwem portalu PUE ZUS, portalu Emp@tia lub bankowości elektronicznej. 

 

Infolinia w języku ukraińskim i polskim jest dostępna w dni robocze - od poniedziałku do 

piątku - w godzinach od 8:00 do 18:00 pod numerem 22 444 02 55. Pytania dotyczące 

świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy można też przesyłać mailem na 

adres  UA@zus.pl 

  

mailto:UA@zus.pl
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III.  PIENIĘŻNE I NIEPIENIĘŻNE ŚWIADCZENIA Z POMOCY   

SPOŁECZNEJ  

 

Uprawniony obywatel Ukrainy ubiegający się o świadczenia z pomocy społecznej składa 

oświadczenie o sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej. W postępowaniu o 

przyznanie tych świadczeń nie przeprowadza się rodzinnego wywiadu środowiskowego, 

chyba że powstaną wątpliwości co do treści złożonego oświadczenia. 

Do udzielania świadczeń z pomocy społecznej właściwa jest w tym przypadku gmina miejsca 

pobytu osoby ubiegającej się o te świadczenia. 

 

Pomoc jest udzielana w formie: 

1. Świadczeń pieniężnych (od 721 zł do 1450 zł): 

• na pokrycie kosztów utrzymania, w szczególności pokrycie wydatków na żywność, 

odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe, 

• na pokrycie kosztów związanych z nauką języka polskiego. 

2. Opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne. 

3. Udzielania informacji oraz wsparcia w kontaktach z innymi  instytucjami. 

4. Innych działań wspierających proces integracji cudzoziemca. 

5. Niepieniężnej pomocy społecznej: uprawnieni cudzoziemcy mogą korzystać z pracy 

socjalnej, poradnictwa specjalistycznego (prawne, psychologiczne i rodzinne), 

interwencji kryzysowej, schronienia, posiłku, usług opiekuńczych świadczonych w 

miejscu zamieszkania lub ośrodkach wparcia, mieszkania chronionego, pobytu i usług 

w domu pomocy społecznej. 

 

Dla osoby samotnie gospodarującej kryterium dochodowym jest dochód nieprzekraczający 

kwoty 776 zł,  dla osoby w rodzinie – kwoty 600 zł. 
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Pomoc żywnościowa 

 

1. Pomoc żywnościowa udzielana w ramach programu „Posiłek w szkole  

i w domu” – w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo 

świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. 

O pomoc mogą ubiegać się osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, 

których dochód co do zasady nie przekracza 150 proc. kryterium dochodowego. 

 

2. Wsparcie z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. 

W ramach tego programu pomoc (w formie paczek żywnościowych lub posiłków, 

dystrybuowanych przez organizacje pozarządowe lub ośrodki pomocy społecznej) mogą 

otrzymać osoby i rodziny, których dochód nie przekracza 220 proc.  

 

Oświadczenie dla cudzoziemca UA 

Oświadczenie dla cudzoziemca PL 

 

 

IV. JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE NA ŻYWNOŚĆ, ODZIEŻ 

LUB OPŁATY MIESZKANIOWE 

 

Jednorazowe świadczenie w wysokości 300 zł.  

Pomoc może otrzymać każdy obywatel Ukrainy, który: 

• wjechał legalnie na terytorium Polski z terytorium Ukrainy w okresie od 24 lutego 

2022 r., 

• deklaruje zamiar dalszego pozostania na terytorium naszego kraju, 

• został wpisany do rejestru PESEL. 

Pieniądze te mają pomóc w sfinansowaniu najpilniejszych wydatków potrzebnych na 

utrzymanie w pierwszych dniach pobytu w Polsce np. na żywność, odzież, obuwie, środki 

higieny osobistej czy na opłaty mieszkaniowe.  

http://gmina.wloclawek.pl/nowa/wp-content/uploads/2022/03/Oswiadczenie-dla-cudzoziemca_UA.docx
http://gmina.wloclawek.pl/nowa/wp-content/uploads/2022/03/OSWIADCZENIE-DLA-CUDZOZIEMCOW-PL1.docx
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Te jednorazowe świadczenia dla Ukraińców mają wypłacać gminy.  

Wzór wniosku o świadczenie jednorazowe UA 

Wzór wniosku o świadczenie jednorazowe PL 

 

 

V. REFINANSOWANIE ZAKWATEROWANIA I WYŻYWIENIA  

OBYWATELA UKRAINY 

 

Każdy obywatel Polski, który przyjął pod swój dach oraz zapewnił utrzymanie uchodźcy  

z Ukrainy, może wnioskować o zwrot poniesionych z tego tytułu kosztów w wysokości 40 zł 

za dzień za każdą osobę. Pieniądze te powinny pokryć koszty zakwaterowania i wyżywienia 

oraz zapewnienia innych podstawowych potrzeb życiowych. 

Dofinansowanie będzie udzielane wstecz, za okres faktycznego pobytu uchodźców w domu 

beneficjenta. Z dopłat można korzystać przez 60 dni. W wyjątkowych sytuacjach, które będą 

rozpatrywane indywidualnie ten okres może zostać przedłużony. 

 

Wniosek do pobrania  TUTAJ. 

  

http://gmina.wloclawek.pl/nowa/wp-content/uploads/2022/03/WZOR-WNIOSKU-O-SWIADCZENIE-JEDNORAZOWE_UA.docx
http://gmina.wloclawek.pl/nowa/wp-content/uploads/2022/03/WZOR-WNIOSKU-O-SWIADCZENIE-JEDNORAZOWE-PL.docx
https://www.bydgoszcz.pl/fileadmin/multimedia/aktualnosci/UKRAINA/Wniosek_o_zakwaterowanie.pdf
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VI. DANE KONTAKTOWE DO UZYSKANIA ŚWIADCZEŃ  

 PRZEZ OBYWATELA UKRAINY 

 

BYDGOSZCZ 

 

Wnioski: o świadczenia rodzinne oraz o jednorazowe świadczenie pieniężne na 

żywność, odzież lub opłaty mieszkaniowe  

Miejskim Centrum Obsługi Uchodźców z Ukrainy przy ul. Wojska Polskiego 65 

Przed wizytą w Miejskim Centrum Obsługi OBOWIĄZKOWE jest umówienie się na konkretny 

termin poprzez:  

 

• rejestrację on-line:  TUTAJ. 

• telefonicznie: +48 52 58 22 691 (Infolinia ATOS dostępna od poniedziałku do piątku 

10.00 do godz. 15.00). PAMIĘTAJ - jedna osoba to jeden termin. 

Godziny otwarcia:  pon – pt: 07.30 – 20.30; w soboty 07.30 – 15.30. 

 

Wniosek o refinansowanie kosztów utrzymania obywatela Ukrainy  

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  

Umawianie wizyt pod nr tel: +48 516 005 693; +48 52 325 44 73  

lub online: 

• ul. Czerkaska 22 w godz. 7:30-13:30  

Link do rejestracji 

• ul. Ogrodowa 9 w godz. 7:30-20:00  

Link do rejestracji 

• ul. Porazińskiej 9 w godz. 7:30-13:30 

Link do rejestracji 

  

https://um.bydgoszcz.pl/kartauk/
http://mopsbydgoszcz.pl/?page_id=9153
http://mopsbydgoszcz.pl/?page_id=9156
http://mopsbydgoszcz.pl/?page_id=9159
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Pieniężne i niepieniężne świadczenia z pomocy społecznej 

powiat gmina 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
ul. Ks. Stanisława Konarskiego 1-3 
tel. +48 52 583 54 13 
godziny otwarcia: 
pon, śr, czw: 07:30 - 15:30 
wt: 07:30 - 16:00 
pt: 07:30 – 15:00 
 

Powiatowy Miejski Ośrodek Pomocy 
Rodzinie 
ul. Ogrodowa 9 
tel. +48 52 325 44 10 
godziny otwarcia: 
pon, śr, czw: 07:30 - 15:30 
wt: 07:30 - 17:30 
pt: 07:30 - 13:30 
 

 

 

TORUŃ 

 

Wnioski: świadczenia rodzinne,  jednorazowe świadczenie pieniężne na 

żywność, odzież lub opłaty mieszkaniowe dla uchodźców 

Rezerwacji terminu można dokonać: 

• przez Internet, pod linkiem:  https://rezerwacja.um.torun.pl 

• telefonicznie, pod nr + 48 56 611 89 56 lub +48 56 611 79 97  

Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie 

ul. Stefana Batorego 38/40 

godziny pracy:  pon - pt 07.30 - 18.00  

punkt informacyjny w centrum handlowym Plaza 

ul. Władysława Broniewskiego 80 

godziny pracy: pon – pt  09.00-17.00 

punktu informacyjnego w centrum handlowym Atrium Copernicus 

ul. Stanisława Żółkiewskiego 15 

godziny pracy: pon – pt  09.00 - 17.00  

  

https://rezerwacja.um.torun.pl/#/


KPFR                 REGIONALNE OBSERWATORIUM GOSPODARCZE 

11 
 

 

Wniosek o refinansowanie kosztów utrzymania obywatela Ukrainy  

• Toruńskie Centrum Usług Społecznych 

ul. Konopnickiej 13 (parter)  

godzina otwarcia: pon – pt: 07:30 – 15:30 

Infolinie w celu umówienia wizyty lub uzyskania informacji potrzebnych do złożenia wniosku: 

+48 56 611 89 40; +48 56 611 89 42; +48 512 073 113; +48 506 082 794 

• Punkt Informacyjny Urzędu Miasta na terenie CH Plaza – do skrzynki podawczej 

oznaczonej logo TCUS; 

• Punkt Informacyjnym Urzędu Miasta na terenie CH Copernicus – do skrzynki 

podawczej oznaczonej logo TCUS 

Wnioski można wysyłać także za pomocą profilu zaufanego na skrzynkę podawczą 

Toruńskiego Centrum Usług Społecznych. 

 

Pieniężne i niepieniężne świadczenia z pomocy społecznej 

powiat miasto 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
ul. Towarowa 4/6 
tel. +48 56 662 87 50 
godziny otwarcia: 
pon – pt: 07:30 – 15:30 
 

Powiatowy Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej 
ul. Słowackiego 118a 
tel. +48 56 650 85 65  
godziny otwarcia: 
pon: 07:30 - 15:30 
wt: 07:30 - 16:00 
śr, czw: 07:30 - 15:30 
pt: 07:30 - 15:00 
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WŁOCŁAWEK 

 

Wnioski: świadczenia rodzinne 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 
ul. Ogniowa 8/10 
tel. +48 54 423 23 00 

godziny otwarcia: 
pon, śr, czw: 07:30 - 15:30 
wt: 07:30 - 16:00 
pt: 07:30 – 15:00 
 

Wniosek o refinansowanie kosztów utrzymania obywatela Ukrainy  

Urząd Gminy  
ul. Królewiecka 7, 87-800 Włocławek 
tel.: (+48) 54 230 53 00 

godziny otwarcia: 
pon, śr, czw: 07:30 - 15:30 
wt: 07:30 - 17:00 
pt: 07:30 – 14:00 
 

Pieniężne i niepieniężne świadczenia z pomocy społecznej 

gmina miasto 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  
ul. Królewiecka 7/B 
tel. (+48) 54 230 53 47 
godziny otwarcia: 
pon, śr, czw: 07:30 - 15:30 
wt: 07:30 - 16:00 
pt: 07:30 – 15:00 
 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 
ul. Ogniowa 8/10 
tel. +48 54 423 23 00 
godziny otwarcia: 
pon, śr, czw: 07:30 - 15:30 
wt: 07:30 - 16:00 
pt: 07:30 – 15:00 
 

 

 

Zebrał i przygotował Zespół 

Regionalnego Obserwatorium Gospodarczego  

 

Źródło: ZUS, GOV.PL, EMP@TIA 


