
 

 ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE ON-LINE 

Pomoc dla ukraińskich uchodźców oraz wsparcie dla 

ukraińskich społeczności lokalnych – jako problem 

gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego 
- wraz z omówieniem wzorów uchwał, zarządzeń, porozumień i umów 

02.06.2022 r. 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM SZKOLENIA: 

1. Podstawy prawne i finansowe udzielania uchodźcom pomocy humanitarnej - przed dniem 12 marca 2022 
r., w tym formy pomocy Ukraińcom przybyłym przed dniem 24 lutego 2022 roku (w tym świadczenia pomocy 
społecznej).  

2. Zasady i tryb zapewniania świadczeń pomocy socjalnej (humanitarnej) z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 12 
marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy (Dz. U. z 
2022 r. poz. 583, ze zm.) – dalej: „ustawa pomocowa”.  

2.1. Czy ustawa pomocowa nakłada na samorząd obowiązek świadczenia pomocy?  
2.2. Pomoc zapewniana przez wojewodę a zadania i kompetencje koordynacyjne wojewody,  
2.3. Pomoc uchodźcom „poruczona” poleceniem wojewody z dnia 12 ust. 1 pkt 10-17 ustawy pomocowej (forma 
polecenia, podmioty zobowiązane, źródła finansowania.  
2.4. Pomoc uchodźcom udzielana z własnej inicjatywy przez samorząd lub związek komunalny – źródła prawa, 
zakres, formy, tryb udzielania, sposób finansowania,  
2.5. Pomoc uchodźcom udzielana przez samorząd z mocy powierzenia zadania administracji rządowej drogą 

porozumienia z wojewodą – źródła prawa, zakres, formy, tryb udzielania, sposób finansowania.  
2.6. Pomoc uchodźcom zakontraktowana z mocy porozumień (umów) między samorządami terytorialnymi (np. 
wykonywanie przez gminę zadania poleconego powiatowi przez wojewodę) – źródła prawa, zakres, formy, tryb 
udzielania, sposób finansowania,  
2.7. Klasyfikacji dochodów i wydatków.  

3. Uchwały o udzielaniu świadczeń pomocowych w zakresie zadań własnych samorządu z art. 12 ust. 5 

ustawy pomocowej – na przykładzie dobrych i wadliwych praktyk:  
3.1. Jakiej kategorii uchodźców obsługiwanych przez j.s.t. dotyczy uchwała z art. 12 ust. 5 ustawy pomocowej?  
3.2. Podstawa prawa i źródła prawa wyznaczające treści ustaleń uchwały,  
3.3. Treści merytoryczne uchwały, charakter prawny i moc obowiązująca – w tym adresaci oraz czasokres 
obowiązywania,  
3.4. Względna fakultatywność uchwały,  
3.5. Znaczenie przepisu art. 98 ustawy pomocowej,  

3.6. Skutki uchwały z art. 12 ust. 5 ustawy pomocowej w sferze prawa finansowego – czy samorząd może po 
dniu 13 marca 2022 r. udzielać świadczeń pomocowych z art. 12 ust. 1 ustawy pomocowej bez ich umocowania 
w uchwale z art. 12 ust. 5, albo bez polecenia od wojewody lub bez kontraktu (porozumienia) z wojewodą lub 
innym samorządem?  
3.7. Dopuszczalność wygaszenia (uchylenia) mocy obowiązującej, gdy na obszarze j.s.t. znajdują się uchodźcy 
objęci działaniem uchwały (?) 
3.8. Dostosowanie dotychczasowych uchwał po nowelizacji ustawy pomocowej. 

(D) Przykładowy wzór uchwały pomocowej z wariantowymi rozwiązaniami – z omówieniem. 
 3.9. Omówienie przykładowych rozwiązań w kwestii: „nazwy”, „podstawy prawnej”, „określenia zakresu 
świadczeń”, „ustaleń o wykonaniu uchwały”, „przepisów o wejściu w życie,  

3.10. Aktualne źródła finansowania zadań samorządu z uchwały z art. 12 ust. 4 i 5 ustawy pomocowej.  

4. Zarządzenie/uchwała organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego z art. 12 ust. 5 
(zdanie drugie) ustawy – dotyczące określenia formy oraz trybu udzielania świadczeń pomocowych ustanowionych 

przez samorząd: 
4.1. Treści merytoryczne, i charakter prawny,  
4.2. Przykłady z praktyki samorządowej,  
4.3. Adresaci oraz skutki udzielania pomocy z naruszeniem uchwały/zarządzenia organu wykonawczego.  
(E)Przykładowe zarządzenie/uchwała organu wykonawczego o formie i trybie udzielania świadczeń przez JST.  

5. Świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia (art. 13 ustawy pomocowej):  
5.1. Podmioty uprawnione do świadczenia,  

5.2. Tryb przyznania i wypłaty,  
5.3. Źródło pochodzenia środków,  
5.4. Klasyfikacja wydatków.  
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6. Inne instrumenty wsparcia lub rekompensaty kosztów zapewniania Ukraińcom zakwaterowania i 
wyżywienia:  

6.1. Stosowanie instrumentów zwolnień albo ulg w zakresie podatków i opłat lokalnych (gminnych).  
(F) Przykładowy zapis o zwolnieniu podatkowym i o zmianie stawki podatkowej.  

6.2. Analiza prawna możliwości kompensat i ulg w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami oraz opłat z 

tytułu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,  
6.3. Analiza instrumentów stosowanych w stosunku do osób prawnych i jednostek nie mających osobowości 
prawnej.  

7. Fundusz Pomocy (art. 14 ustawy pomocowej):  
7.1. tryb pozyskiwania środków oraz ich przeznaczenie,  
7.2. gospodarka finansowa j.s.t.  dochodami otrzymanymi z Funduszu i wydatkami z nich pokrywanymi,  

7.3. Rozliczanie wydatkowania środków,  
7.4. Klasyfikacja dochodów i wydatków.  

8. Finansowanie związanych z pomocą dla Ukraińców zadań tzw. „administracji urzędniczej”,  
8.1. Wyrabianie PESEL – UE oraz ewidencja małoletnich,  
8.2. Zadania z zakresu zatrudnienia i obsługi działalności gospodarczej,  
8.3. Klasyfikacja budżetowa.  

9. Zadania administracji świadczeniowej – świadczenia z ustawy o pomocy społecznej, świadczenia rodzinne, 

500+, zadania pieczy zastępczej.  

10. Finansowanie oraz klasyfikacja budżetowa zadań oświatowych i opiekuńczych w stosunku do dzieci 

ukraińskich.  
10.1. Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 odpłatność, dofinansowanie, zniesienie standardów,  
10.2. Zadania oświatowe,  
10.3. Dodatkowe zajęcia dydaktyczne, opiekuńcze i wychowawcze,  

10.4. Zapewnienie transportu dzieciom na zajęcia,  
10.5. Pomoc materialna dla uczniów,  
10.6. Nauczanie w oddziale przygotowawczym.  
10. 7 Finansowanie zadań oświatowych i opiekuńczych wobec dzieci z Ukrainy (w tym z Funduszu 
Pomocy) 
10.8. Klasyfikacja dochodów oraz klasyfikacja wydatków. 

11. Przyznawanie, wypłata i klasyfikacja jednorazowego świadczenia pieniężnego (300 PLN).  

12. Finansowanie wydatków oraz klasyfikacja dochodów i wydatków z tytułu bezpłatnej pomocy 
psychologicznej (skutki błędnego zaliczenia przez niektóre gminy zadań z ustawy pomocowej do zadań własnej 
pomocy socjalnej z art 12 ust. 5 i 4) 

13. Prawo do opieki zdrowotnej, finansowanie wydatków oraz ich  klasyfikacja.  

14. Pomoc rzeczowa i finansowa w ramach wsparcia polskich JST.  

(G)Projekt uchwały o pomocy rzeczowej/finansowej między JST na zadania ustawowe.  

15. Zasady i tryb ustanawiania wsparcia (pomocy) dla ukraińskich samorządowych wspólnot lokalnych i 

regionalnych:  
15.1. Zasada solidaryzmu społeczności terytorialnych,  
15.2. Źródła prawa – w tym istotne zmiany w ustawach samorządowych, bez ustanowienia w prawie przepisów 
umożliwiających udzielanie dotacji lub „wsparcia finansowego” (cywilno-prawnego),  
15.3. Współdziałanie między społecznościami (wspólnotami) - czy „pomoc” – jako dwa rodzaje uchwał organu 
stanowiącego oraz wydatków na współdziałanie,  

15.4. Montaże prawne i finansowe w zakresie pomocy rzeczowej i finansowej dla społeczności innego państwa 
15.5. Forma prawna udzielania pomocy finansowej dla społeczności lokalnych i regionalnych innego państwa 
oraz jej klasyfikacja budżetowa,  
15.6. Pomoc rzeczowa i finansowa przez „pośredników” – rodzaje umów oraz klasyfikacja wydatków.  
(H)Projekt uchwały o pomocy rzeczowej/finansowej dla wspólnoty lokalnej lub regionalnej – z omówieniem.  

16. Szczególne (ordynaryjne) przepisy prawno – budżetowe.  

16.1. Upoważnienia do dokonywania zmian budżetu i zmian w uchwale o WPF – treść upoważnienia oraz jego 

legislacja. 
 (I) Przykład uchwały samodzielnej oraz przykład uchwały zmieniającej uchwałę budżetowa i uchwałę o WPF.  
16.2. Prerogatywy dotacyjne dla samorządowych zakładów budżetowych,  
16.3. Szczególne odstępstwa od reguł strukturalizacji budżetu w zakresie wielkości istotnych dla spełnienia 
normatywu  
z art. 243 i art. 243 ustawy o finansach publicznych  
16.4. Możliwość wspierania uchodźców w drodze posługiwania się instytucją „budżetu obywatelskiego” i „funduszu 

sołeckiego” – na przykładach.  

17. Przyszłe, zapowiadane w zakresie pomocy Ukrainie zmiany w stanie prawnym i ich skutki dla gospodarki 
finansowej jednostek samorządu terytorialnego.  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Osoba do kontaktu 

Agnieszka Skwarzyńska 

Tel. 81 745 06 00 

Tel. kom. 514 062 750  

e-mail: 

a.skwarzynska@fundacja-

pan.lublin.pl 

 

 
 
 

Wykładowca  

Od marca 1990 r. szkoli administrację publiczną (samorządy 
terytorialne i administrację rządową) z tematyki (a) organizacji 
administracji, (b) kontroli w administracji publicznej, (c) prawa 

finansów publicznych, zagadnień finansowych w wybranych sferach 
zadaniowych administracji samorządowej: (d) finansowania zadań w 
zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego (np. finansowanie 

zarządzania kryzysowego, finansowanie o.s.p., wsparcie Policji i PSP), 
(e) finansowanie pomocy społecznej i polityki socjalnej.  
Od roku 1993 r. pełni funkcję członka kolegium regionalnej izby 

obrachunkowej. 
Wykładowca uczelni wyższych z tematyki (j) podstaw finansów 
publicznych, (k) kontroli administracji. Autor przeszło 35 publikacji 

książkowych z tematyki finansów publicznych, autor licznych artykułów 
w prasie fachowej. 
 

 

 

 

 

Miejsce szkolenia 

Szkolenie realizowane będzie w formie on-line. Przed szkoleniem otrzymają Państwo 

na adres mailowy link do platformy szkoleniowej.  Platforma umożliwia komunikację 

pomiędzy wykładowcą a uczestnikami za pośrednictwem czatu. Platforma szkoleniowa 

jest dostępna przez przeglądarkę internetową na dowolnym komputerze i nie wymaga 

instalowania dodatkowego oprogramowania. 

Termin  
2 czerwca 2022 r., godz. 10.00 – 15.00 

Cena 

300 zł  netto / os. 

Zwolnione z VAT w przypadku finansowania przynajmniej w 70% ze środków 

publicznych. 

Cena obejmuje: materiały szkoleniowe i zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w wersji 

elektronicznej. 

UWAGA! RABAT 10% dla drugiej i kolejnej osoby z tej samej instytucji. 

Płatność przelewem w terminie 14 dni na podstawie faktury otrzymanej po szkoleniu. 

Zgłoszenia 

Wypełniony formularz zgłoszeniowy prosimy przesłać mailem na adres: 

a.skwarzynska@fundacja-pan.lublin.pl lub szkolenia@fundacjapan.pl lub poprzez 

formularz na stronie www.fundacjapan.pl do 30 maja 2022 r. 

Uwaga: Przyjęcie zgłoszenia potwierdza mailowo pracownik Fundacji!                               

Ilość miejsc ograniczona. 

Niezgłoszenie rezygnacji najpóźniej na 2 dni przed terminem szkolenia będzie 

równoznaczny z obciążeniem Państwa kwotą odpłatności za szkolenie. 

Fundacja Polskiej Akademii Nauk zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia                            

w przypadku nie zebrania odpowiedniej liczby uczestników. I
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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA SZKOLENIE ON-LINE 

Pomoc dla uchodźców – jako problem gospodarki finansowej jst 

02.06.2022 r.  

DANE UCZESTNIKA: 

Imię i Nazwisko:  

Stanowisko:   

E-MAIL:  

TELEFON KONTAKTOWY:  

□ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Polskiej Akademii Nauk w celu: 

realizacji mojego zgłoszenia i uczestnictwa w szkoleniu, a także w celu dokonania czynności rozliczeniowych*. 
Zostałem poinformowany, iż zgoda może zostać przeze mnie wycofana w dowolnym momencie, poprzez 
wysłanie wiadomości o wycofaniu zgody na adres szkolenia@fundacjapan.pl 
(*Brak zgody uniemożliwia realizację zgłoszenia i uczestnictwo w szkoleniu) 
 

                                          ……………………………………………… 
                                                              podpis uczestnika szkolenia 

□ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Polskiej Akademii Nauk w celu 

informowania mnie drogą elektroniczną o organizowanych szkoleniach. Zgoda dotyczy podanego adresu 
poczty e-mail. Zostałem poinformowany, iż zgoda może zostać przeze mnie wycofana w dowolnym momencie, 
poprzez wysłanie wiadomości o wycofaniu zgody na adres szkolenia@fundacjapan.pl 
 

                                          ……………………………………………… 
                                                              podpis uczestnika szkolenia 

DANE DO FAKTURY: 

NABYWCA:  

ADRES:  

NIP:  

ODBIORCA:  

ADRES:  

□ Oświadczam, że uczestnictwo w szkoleniu opłacone jest co najmniej w 70% ze środków publicznych 

 

Wypełniony formularz zgłoszeniowy prosimy przesłać mailem na adres: 
a.skwarzynska@fundacja-pan.lublin.pl lub szkolenia@fundacjapan.pl  

 

F u n d a c j a  P o ls k ie j  A k a d e m i i  N a u k   
ul. Spokojna 1, 20-400 Lublin 

Tel. + 48 81 745 06 00, email: fundacja@fundacja-pan.lublin.pl, www.fundacjapan.pl 
NIP: 712-27-97-397 REGON: 432657205 KRS: 0000160127 

 
 
 
 

……………………………………………… 
pieczęć instytucji 

……………………………………………… 
miejscowość i data 

……………………………………………… 
imię i nazwisko oraz podpis osoby zgłaszającej 

 

Fundacja Polskiej Akademii Nauk 
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