
W zakresie świadczeo 
rodzinnych 

Instrukcja postępowania dla pracownika samorządowego w 
celu skutecznego  zrealizowania świadczenia/pomocy 

Świadczenia rodzinne 
 
 

1. Wniosek o przyznanie świadczeo rodzinnych obywatel 
Ukrainy składa w ośrodku pomocy społecznej (urząd gminy) 
gminy właściwej ze względu na miejsce pobytu osoby 
składającej wniosek lub za pośrednictwem portalu MRiPS 
empatia.mrips.gov.pl. Wniosek może złożyd rodzic dziecka 
albo opiekun tymczasowy ustanowiony przez sąd. 
Uprawniony do pomocy jest obywatel Ukrainy, który 
wjechał legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
bezpośrednio z terytorium Ukrainy w okresie od dnia 24 
lutego 2022 r.,  deklaruje zamiar pozostania na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej i został wpisany do rejestru PESEL. 
Legalnośd pobytu będzie ustalana na podstawie 
zarejestrowania obywatela Ukrainy przez komendanta 
placówki Straży Granicznej. W przypadku gdy wjazd 
obywatela Ukrainy nie został zarejestrowany podczas 
kontroli granicznej, jego pobyt na terytorium RP będzie 
rejestrowany przez Komendanta Głównego Straży 
Granicznej.  
Komendant Główny Straży Granicznej będzie prowadził w 
systemie teleinformatycznym Straży Granicznej rejestr 
obywateli Ukrainy, którzy wjechali na terytorium RP 
bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami 
wojennymi oraz którzy złożyli wniosek o nadanie numeru 
PESEL.  
Komendant Główny Straży Granicznej zapewnia 
udostępnienie gminom danych zawartych w rejestrze, w 
drodze teletransmisji danych.  
Obywatelowi Ukrainy, którego pobyt na terytorium RP 
uznaje się za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 specustawy, 
na podstawie wniosku złożonego w dowolnym organie 
wykonawczym gminy – nadaje się numer PESEL.  
Powyższe informacje należy sprawdzid w ww. rejestrze. 
Sprawdzenie legalności pobytu następuje poprzez 
wywołanie usługi w systemie dziedzinowym (połączenie z 
bazą PESEL). 

2. Obywatelom Ukrainy mogą byd przyznane świadczenia 
rodzinne:  
- zasiłek rodzinny, 
- dodatki do zasiłku rodzinnego, 
- becikowe, 
- świadczenie rodzicielskie, 
- świadczenia opiekuocze. 

3. Skład i dochód rodziny ustala się w analogiczny sposób jak 
dla obywateli polskich.  

4. Do składu rodziny nie wlicza się członka rodziny, który 
zgodnie z oświadczeniem wnioskodawcy nie przebywa  
w Polsce. Ustawa nie nakłada na samorząd określonego 
wzoru oświadczenia.  

5. Ustalenie prawa do świadczeo rodzinnych następuje w 
drodze decyzji administracyjnej. 



Osoby do kontaktu Departament Polityki Rodzinnej: 
Wojciech Kuraszyk – główny specjalista, tel. 22 4616095, 
Agnieszka Strzelecka – starszy specjalista, tel. 22 4616080,  
Mariola Falecka – główny specjalista, tel. 22 461 6086 
 

Opieka nad dziećmi w wieku do 
lat 3 

Ustawa określa, że w celu zapewnienia miejsc opieki nad 
dziedmi wójt, burmistrz i prezydent miasta mogą odstąpid od 
stosowania standardów opieki. Decyzja zarówno w zakresie 
odstąpienia, rodzaju odstąpienia i jego zakresu należy do gminy. 

 


