
ZARZĄDZENIE NR 3/2022 
DYREKTORA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIANIE 

z dnia 21 kwietnia 2022 r. 

w sprawie procedury weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia. 

Na podstawie § 9 ust. 1 Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie nadanego Uchwałą nr 
XVIII/200/16 Rady Miejskiej Kościana z dnia 24 listopada 2016 r. w związku z zarządzeniem dyrektora 
nr 2/2022 Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie upoważnienia do 
weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy w podmiotach lub u osób fizycznych 
zarządzam, co następuje, 

§ 1. Wprowadzam w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kościanie procedurę weryfikacji osób ubiegających 
się o świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz 
warunków przyznawania tego świadczenia i przedłużania jego wypłaty. 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam kierownikowi Działu Realizacji Świadczeń i kierownikowi Działu 
Pomocy Środowiskowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, załącznik nr 1 ww. procedury stosowany będzie 
w stosunku do wniosków przyjmowanych od dnia 21.04.2022 r. 
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Procedura weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia 

W związku z § 3 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie 

maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia 

zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego 

świadczenia i przedłużania jego wypłaty, wprowadza się do stosowania w Ośrodku Pomocy 

Społecznej w Kościanie procedurę  weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia 

obywateli Ukrainy, o których mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy 

obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. 

    

 Każdy wniosek o świadczenie pieniężne w związku z zapewnieniem na własny koszt, 

zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy,  może być poddany  weryfikacji przez 

pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie w szczególności przez: 

1.  sprawdzenie daty przybycia obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej        

( poprzez uzyskanie danych z rejestru beneficjentów ubiegających się o jednorazowe 

świadczenie pieniężne dla obywateli Ukrainy w wysokości 300,00 zł, złożenie oświadczenia 

przez wnioskodawcę ), 

2.  podpisanie przez wnioskodawcę protokołu weryfikacji wniosku, stanowiącego załącznik 

nr 1 do procedury, 

3. przeprowadzenie bezpośredniej wizji  lokalnej przez upoważnionego pracownika Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Kościanie w lokalu wskazanym we wniosku jako miejsce 

zakwaterowania obywateli Ukrainy. Wzór protokołu z wizji lokalnej stanowi załącznik nr  2 

do procedury, 

4.  wezwaniu wnioskodawcy do przedłożenia do wglądu dokumentów potwierdzających, iż 

wniosek o przyznanie świadczenia dotyczy obywateli Ukrainy, o których mowa w powołanej 

ustawie. 

 

Kościan, dnia 21.04.2022 r.  

Załącznik do zarządzenia Nr 3/2022

Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie 

z dnia 21 kwietnia 2022 r.
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        Zał. Nr 1 do Procedury  

        weryfikacji warunków  

        zakwaterowania i wyżywienia 

 

   Protokół weryfikacji wniosku 

 

1. Podmiot .................................................................................................................. ................ 

 w związku z wnioskiem z dnia.......................................... o wypłatę świadczenia pieniężnego 

przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy 

oświadcza, że posiada następujące dowody na poniesienie kosztów zakwaterowania i 

wyżywienia obywateli 

Ukrainy.......................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................ ............................... 

....................................................................................................................................................... 

( wymienić posiadane faktury, paragony, rachunki, zgłoszenia do administratora lub zarządcy 

budynku, inne dokumenty. Jeżeli wnioskodawca nie posiada dowodów, winien złożyć 

oświadczenie o ich braku i przyczynie nie posiadania) 

 

 

..................................................................               ............................................................... 

(podpis wnioskodawcy)    ( podpis pracownika OPS) 

 

Kościan........................................... 
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        Zał. Nr 2 do Procedury  

        weryfikacji warunków  

        zakwaterowania i wyżywienia 

 

  Protokół  wizji lokalnej przeprowadzonej w dniu........................ 

 

W  związku z wnioskiem Podmiotu ............................................................................................ 

z dnia.................................... 

 o wypłatę świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i 

wyżywienia obywatelom Ukrainy , pracownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie 

przeprowadził wizję lokalną w 

lokalu.............................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

 który podano jako miejsce 

zakwaterowania............................................................................................................................. 
(imię i nazwisko osoby zakwaterowanej) 

 

Ustalenia wizji lokalnej odnośnie 

zakwaterowania............................................................................................................................. 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

Ustalenia wizji lokalnej odnośnie 

wyżywienia............................................................................................................................. 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

 

 

(podpis wnioskodawcy)                                                        ( podpis pracownika OPS) 
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Uzasadnienie 

do Zarządzenia Nr 3/2022 r. 

Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie 

z dnia 21 kwietnia 2022 r. 

w sprawie procedury weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia. 

I. POTRZEBA WYDANIA ZARZĄDZENIA. 

Przyznanie świadczenia pieniężnego podmiotom lub osobie fizycznej z tytułu zapewnienia 
zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy wymaga weryfikacji warunków zakwaterowania 
i wyżywienia obywateli Ukrainy w podmiotach lub u osób fizycznych. 

II. STAN FAKTYCZNY. 

Dokonując ewentualnej weryfikacji organ może sprawdzić wniosek pod kątem faktycznego zapewnienia 
zakwaterowania i wyżywienia, ocenić dostępne dowody przedstawione przez wnioskodawcę (np. 
dodatkowe oświadczenia, faktury, paragony, zgłoszenie zarządcy budynku dodatkowych osób 
zamieszkujących lokal, datę przybycia obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej itp.). 
Świadczenie nie przysługuje, jeżeli warunki zakwaterowania i wyżywienia zagrażają życiu lub zdrowiu 
ludzi, lub gdy we wniosku podano nieprawdę. 

III. STAN PRAWNY. 

§ 3 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie maksymalnej wysokości 
świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom 
Ukrainy oraz warunków przyznania tego świadczenia i przedłużania jego wypłaty daje możliwość 
upoważnienia pracowników do weryfikacji przyznania świadczenia. 

IV. SKUTKI FINANSOWE. 

Zadanie realizowane jest jako zadanie z zakresu administracji rządowej zleconymi gminie i zgodnie 
z art. 13 ust. 2  ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem 
zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 583 ze zm.) środki przeznaczone na ich 
realizację zapewnia wojewoda. Koszty jego obsługi przez gminę wynosza 16,00 zł. za każdy rozpatrzony 
wniosek o świadczenie pieniężne. W przypadku dokonania przez gminę weryfikacji warunków 
zakwaterowania i wyżywienia koszt obsługi zadania wynosi 32,00 zł za każdy rozpatrzony wniosek. 
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