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W odpowiedzi na Pani interpelację złożoną ustnie na XLV Sesji Rady Powiatu 

Ciechanowskiego z dniu 28 marca 2022 roku, uprzejmie wyjaśniam. 

W sytuacji, w jakiej znalazła się Polska mierząca się z napływem uchodźców 

z terenu Ukrainy, przyjęcie odpowiednich regulacji prawnych na ten czas mających 

na celu zapobiegnięcie negatywnym skutkom wpływu sytuacji za naszą wschodnią 

granicą (a przynajmniej łagodzenie tych skutków) było niezbędne. Środkiem do 

osiągnięcia wskazanego celu jest  ustawa z dnia 12.03.2022 r. o pomocy obywatelom 

Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. 2022 

poz. 583 ze zm). Wśród rozwiązań prawnych, jakie przewidział ustawodawca                         

w specustawie ukraińskiej, są m.in. znane już polskiemu porządkowi prawnemu 

polecenia wojewody. Zatem obowiązujące w tym zakresie przepisy wyraźnie 

wskazują, że w takich sytuacjach to rolą Państwa, a nie samorządu jest 

organizowanie pomocy dla osób uciekających przed konfliktem zbrojnym. 

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego prowadzi szereg działań 

pomocowych skierowanych na pomoc obywatelom Ukrainy, min.: 

1. Przygotowano listę lokali mieszkaniowych, które mogą zostać udostępnione 

mieszkańcom Ukrainy, którzy uciekli z kraju. 

  2. W Urzędzie Marszałkowskim trwa zbiórka darów. 

3.  Zadeklarowano pełne wsparcie dla uchodźców ze strony marszałkowskich szpitali. 

Największe potrzeby są w zakresie pediatrii, ginekologii, neonatologii, psychologii                  

i psychiatrii dziecięcej. 



4. Rozpoczęto prace nad specjalnym projektem unijnym. Docelowo ma to być 

program wsparcia dla ośrodków pomocy społecznej. Celem jest długofalowe 

wsparcie Uchodźców przebywających na terenie Mazowsza. W ramach projektu 

zapewniona zostanie pomoc psychologiczna, asystenci rodzinni, wsparcie 

zakwaterowania, kursy języka polskiego, a także zapewnienie miejsc w żłobkach                       

i przedszkolach dla dzieci. Na realizację projektu władze województwa wstępnie chcą 

przeznaczyć 15 mln zł z UE. W ramach tego wsparcia będzie można m.in. pokrywać 

koszty zakwaterowania, zakupu środków higienicznych czy ubrań. Projekt 

realizowało będzie Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej. 

Nadzwyczajna sytuacja, w jakiej po raz kolejny znalazły się jednostki 

samorządu terytorialnego, niewątpliwie wymaga nadzwyczajnych środków                              

i rozwiązań prawnych, które umożliwią właściwe i sprawne działanie ich organów. 

Podkreślić jednak należy, że działania poszczególnych urzędów muszą mieścić się 

w granicach obowiązujących przepisów. 
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