
 
 
 
 
 
INFORMACJE WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO O FINANSOWANIU POBYTU 

UCHODŹCÓW Z UKRAINY  

 
 
 
W związku z pytaniami odnośnie do pomocy obywatelom Ukrainy w związku  
z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w zakresie finansowania 
zapewnienia miejsc czasowego pobytu osób przybyłych na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej wraz z zapewnieniem im niezbędnego wyżywienia, 
w sytuacji, gdy do chwili obecnej lokalizacje i liczby zakwaterowanych osób nie 
zostały zgłoszone do właściwych terytorialnie Starostów, uprzejmie informuję 
i wyjaśniam. 
 
Objęcie finansowaniem miejsc zakwaterowania uchodźców wymaga zgłoszenia 
lokalizacji i liczby osób do właściwego terytorialnie Starosty Powiatowego, na terenie 
którego znajduje się dany obiekt (np. ośrodek rekolekcyjny, dom pielgrzyma, ośrodek 
misjonarski itp.). 
Na tej podstawie Starosta zgłasza miejsca zakwaterowania Wojewodzie 
Małopolskiemu celem ich ujęcia w wydawanych poleceniach/decyzjach 
administracyjnych i zawieranych następnie porozumieniach/umowach pomiędzy 
Wojewodą Małopolskim a Powiatami o finansowanie. 
 
Przewidziane środki Funduszu Pomocy utworzonego w celu finansowania realizacji 
zadań  na rzecz pomocy Ukrainie, są i będą uruchamiane w wysokości stanowiącej 
iloczyn liczby osób faktycznie przebywających w miejscu zorganizowanego 
zakwaterowania dla cudzoziemców i kosztu osobodnia z wyżywieniem i innymi 
świadczeniami, z zastrzeżeniem, iż w przypadku, gdy w obiekcie zorganizowanego 
zakwaterowania z jednego miejsca zakwaterowania w danym dniu korzystać będzie 
kolejno więcej osób uprawnionych (w danym dniu wyjazd jednej osoby i przyjazdy 
kolejnych osób, to środki – niezależnie od ilości osób korzystających z jednego 
miejsca uruchamiane są do wysokości kosztu osobodnia liczonego dla jednej osoby. 
 
Po zgłoszeniu do Starostwa lokalizacji i liczby osób zakwaterowanych, w zależności 
od rozwiązań przyjętych przez poszczególnych Starostów, Starostowie (lub 
Prezydenci Miast), lub Burmistrzowie, Wójtowie, zawierają stosowne umowy 
o finansowanie z podmiotami zarządzającymi obiektami, w których zakwaterowani 
są uchodźcy. 
 
 



Dla miejsc zakwaterowania, które zostaną zgłoszone do Starostów począwszy od 
dnia 21 marca 2022 r., niezależnie od uprzedniego terminu przyjęcia uchodźców, 
przewiduję finansowanie z Funduszu Pomocy kosztu osobodnia z wyżywieniem 
i innymi świadczeniami w wysokości: 

• nie wyższej niż 90 zł za osobodzień do końca marca 2022 r. w obiektach 
podmiotów prowadzących działalność gospodarczą i/lub mogących wystawić 
faktury, rachunki, 

• nie wyższej niż 100 zł za osobodzień do końca marca 2022 r. w obiektach 
podmiotów prowadzących działalność gospodarczą i/lub mogących wystawić 
faktury, rachunki, w sytuacji, gdy podmioty te zapewnią zakwaterowanie 
uchodźców również w kwietniu 2022 r. przy koszcie w miesiącu kwietniu 
w wysokości nie wyższej niż 70 zł, 

• ryczałtu w kwocie 40 zł w obiektach parafialnych i innych, tj. podmiotów, 
które nie są uprawnione do wystawienia faktur, rachunków. 

 


