
ZWOLNIENIE Z ODPŁATNOŚCI 

1. do 120 dni od dnia pierwszego wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
2. osoby niepełnosprawne
3. osoby, które ukończyły, w przypadku kobiet – 60. rok życia, w przypadku mężczyzn – 65. rok życia
4. kobiety w ciąży
5. osoby wychowujące dziecko do 12. miesiąca życia
6. osoby, które samotnie sprawują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej opiekę nad trojgiem i więcej dzieci
7. małoletni
8. osoby sprawujące opiekę nad osobami, które posiadają orzeczenie o niepełnosprawności
9. opiekunowie tymczasowi ustanowieni dla małoletnich, o których mowa w art. 25a ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy 
w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
10. osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej uniemożliwiającej ich udział w kosztach pomocy

po upływie 120 dni od dnia pierwszego wjazdu do Polski - 
                                                            nie więcej niż 40 zł za osobę na dzień (od 1 marca 2023 r.)

po upływie 180 dni od dnia pierwszego wjazdu do Polski - 
                                                                        nie więcej niż 60 zł za osobę na dzień (od 1 maja 2023 r.)

ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE 
UCHODŹCÓW. WAŻNE ZMIANY

Od 1 marca 2023 r. 

Osoby, które do dnia wyznaczonego przez właściciela obiektu 
nie opłacą pobytu, są zobowiązane najpóźniej w tym dniu 
opuścić zajmowany lokal

ZA UDOKUMENTOWANIE PRZESŁANEK DO ZWOLNIENIA Z ODPŁATNOŚCI ODPOWIADA 

Obywatele Ukrainy będą pokrywać część kosztów 
zakwaterowania i całodziennego wyżywienia 
podczas pobytu w Polsce

OBYWATEL UKRAINY

75% kosztów pomocy,

50% kosztów pomocy,



ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ОПЛАТ

1. до 120 дн�в з дати першого в’їзду на територ�ю Республ�ки Польща
2. �нвал�ди
3. особи, яким виповнилось, у випадку ж�нок - 60. р�к життя, у випадку чолов�к�в - 65. р�к життя
4. ваг�тн� ж�нки
5. особи, як� виховують дитину в�ком до 12 м�сяц�в
6. особи, як� самост�йно п�клуються про трьох � б�льше д�тей на територ�ї Республ�ки Польща 
7. неповнол�тн�
8. особи, як� зд�йснюють догляд за особами з дов�дкою про �нвал�дн�сть
9. тимчасов� оп�куни, встановлен� для неповнол�тн�х, зазначених у ст. 25а абз. 1 Закону про допомогу громадянам 
України у зв`язку з� збройним конфл�ктом на територ�ї ц�єї країни
10. особи, як� перебувають у складн�й життєв�й ситуац�ї, що не дозволяє їм брати участь у витратах на допомогу

п�сля 120 дн�в в�д дати першого в’їзду до Польщ� - 
                                                 не б�льше 40 злотих на одну особу на день (з 1 березня 2023 р.)

п�сля 180 дн�в в�д дати першого в’їзду до Польщ� - 
                                                        

                                                                            не б�льше 60 злотих на одну особу на день (з 1 травня 2023 р.)

ПРОЖИВАННЯ ТА ХАРЧУВАННЯ 
БІЖЕНЦІВ. ВАЖЛИВІ ЗМІНИ

З 1 березня 2023 року

Особи, як� не сплатили за проживання до дня, зазначеного 
власником об'єкта, зобов'язан� не п�зн�ше цього дня 
залишити займане прим�щення

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ДОКУМЕНТАЛЬНЕ ПІДТВЕРДЖЕННЯ УМОВ ДЛЯ ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ПЛАТИ НЕСЕ 

Громадяни України повинн� будуть покривати 
частину витрат на проживання та повний панс�он 
п�д час перебування в Польщ�

ГРОМАДЯНИН УКРАЇНИ

75% вартост� допомоги,

50% вартост� допомоги,


