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Pan
tukasz Sek
Radny Miasta Krakowa

Odpowiadajac na Pana interpelacjeg w sprawie przygotowania Miasta do przyjecia
imigrantow z Ukrainy, przekazana przez Pana Rafa’ra Komarewicza, Przewodniczacego Rady
Miasta Krakowa 17 Iutego 2022 r., uprzejmie informujg.

Zadania zwiazane z ewentualnym naprywem uchodécow na terytorium RP pozostaja
w kompetencji administracji rzadowej, a w przypadku Krakowa Zadania te realizuje Wojewoda
Maropolski.

Niezaleinie jednak od przypisanych prawem kompetencji, Prezydent Miasta Krakowa
aktywnie w’raczy si¢ we wszystkie dzia+ania majace na celu niesienie pomocy osobom
potrzebujacym. Wszystkie wnioski kierowane do Prezydenta Miasta beda rozpatrywane
i realizowane zgodnie z przepisami prawa, w ramach posiadanych moiliwoéci, szczegolnie
finansowych.

Dotychczas Gmina Miejska Krakow wskaza+a Wojewodzie Maropolskiemu mo2liwe
do wykorzystania miejsca hotelowe na terenie miasta. Ponadto Gmina Miejska Krakow
dysponuje Baza Sprzgtu Obrony Cywilnej posiadajaca na stanie m.in. ’roika, koce, épiwory,
materace, dystrybutory wody pitnej, termosy itp., ktore moga zostaé wykorzystane przy
organizacji dodatkowych miejsc noclegowych dla imigrantow. Jednoczeénie informujg,
2e Centrum Zarzadzania Kryzysowego Miasta Krakowa na bieiaco monitoruje sytuacje;
na terenie Gminy Miejskiej Krakow i pozostaje w sta+ym kontakcie z Wojewoda Ma’ropo|skim
oraz podlegrymi mu s’ru2bami.

Zgodnie z treécia uchwa’ry nr LII/964/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 14 wrzeénia
2016r. w sprawie przyjecia Programu ,,Otwarty Krakow", Gmina Miejska Krakow podj¢’ra wiele
dziarafi, ktore maja na celu budowanie urzedu przyjaznego cudzoziemcom, mniejszosiciom
narodowym i etnicznym poprzez rowny dostep do us’rug i éwiadczefi oferowanych przez Gming.
Realizatorem vvvv. uchwaryjest Wydzia’r Polityki Sporecznej i Zd rowia UMK.

W ramach realizacji Programu ,,Otwarty Krakow", w zakresie zapewnienia dostepu
do informacji dla obywateli ukraifiskich, realizowane sa m.in. takie dziarania jak:



Q pomoc w zakresie udzielania pomocy prawnej, psychologicznej, informacji, nauki
jgzyka, asystentury dla cudzoziemcow (Centrum Wielokulturowe przy
al. Daszyfiskiego 22 w Krakowie rozpoczoto drugi rok dziatalnosci i wspotpracuje
2 miejskimi jednostkami organizacyjnymi, Urzedem Wojewodzkim, NFZ
i krakowskimi organizacjami pozarzadowymi dziatajacymi na rzecz cudzoziemcow,
Punkt lnformacyjny dla Obcokrajowcow kontynuuje dziatalnosé od kwietnia
2018 r.),

0 udostepnianie ttumaczerfi podstawowych procedur urzedowych oraz informatorow
(w tym Pakiet powitalny dla cudzoziemcow — ,,Witaj w d0mu!”), ktore
sa publikowane w czterech j¢zykach: polskim, ukraifiskim, rosyjskim i angielskimi,
pakiet powitalnyjest dostegpny rowniei w formie dru kowanej,

' wielojezyczna strony internetowa www.otwa¥‘ty.krakow.Ql.

Majac na uwadze trudna sytuacje w zwiazku z moiliwym konfliktem zbrojnym
w Ukrainie, niezaleinie od prowadzonych dziatafi ekstraordynaryjnych, Wydziat Polityki
Spotecznej i Zdrowia zainicjowat spotkanie z organizacjami pozarzadowymi, ktore dziataja
na rzecz spotecznosci ukraifiskiej Iub specjalizuja si<-;- w sprawach dotyczacych procedur
uchodiczych. Aktualnie Wydziat przygotowuje petny materiat diagnozujacy moiliwosci
odpowiedzi Miasta na potrzeby zgtoszone podczas spotkania.

Miejski Osrodek Pomocy Spotecznej w Krakowie, zgodnie 2 przepisami ustawy z dnia
12 marca 2004 r. o pomocy spoiecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 2 poin. zm.)
w zakresie wsparcia okreélonego w tej ustawie moine udzielié obywatelom Ukrainy w sytuacji,
gdy osoby te przebywaja w Rzeczypospolitej Polskiej:

Q na podstawie zezwolenia na pobyt staty,
' na podstawie zezwolenia na pobyt rezydenta dtugoterminowego Unii Europejskiej,
v na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w celu potaczenia z rodzina

cudzoziemca posiadajacego status uchodicy Iub ochrone uzupetniajaca,
v na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy wydanego dla osoby posiadajacej

zezwolenie na pobyt rezydenta dtugoterminowego Unii Europejskiej udzielone przez
inne par'1stwo cztonkowskie Unii Europejskiej,

~ w zwiazku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodicy Iub ochrony
uzupetniajacej,

v w zwiazku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pobyt ze wzgladow
humanitarnych Iub zgody na pobyt tolerowany —w tym przypadku wytacznie w formie
schronienia, positku, niezbednego ubrania oraz zasitku celowego.

Przepisy ustawy 2 dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spofecznej (tekst jednolity Dz. U.
z 2021 r. poz. 2268 z poin. zm.) ponadto zawieraja szczegotowe rozwiazania w zakresie
wsparcia integracji cudzoziemcow, ktorzy maja status uchodicy Iub sa obj¢ci ochrona
uzupe+niajaca. Wsparcia tego udziela sie; poprzez realizacjeg indywidualnego programu
integracji cudzoziemca. W ramach programu cudzoziemiec otrzymuje pomoc w postaci
swiadczenia pienieinego przeznaczonego na utrzymanie, w szczegolnosci na pokrycie
wydatkow na Zywnoso, odziei, obuwie, érodki higieny osobistej, optaty mieszkaniowe oraz
pokrycie ewentualnych wydatkow zwiazanych z nauka jgzyka polskiego oraz pomoc
0 charakterze niepienioinym polegajaca na pracy socjalnej, poradnictwie, udzielaniu informacji
czy wsparciu w kontaktach z innymi instytucjami, srodowiskiem lokalnym oraz organizacjami
pozarzadowymi. Pomocy tej udziela sir; na okres realizacji programu jednak nie dtuiej nii
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12 miesiecy. Wysokosé pomocy finansowej jest u2a|e2niona od sytuacji cudzoziemca i jego
rodziny i mo2e wynosié pomiedzy 721 2+ a 1450 2’: na osobe miesiecznie.

Warunkiem udzielania pomocy przez MOPS jest z’ro2enie wniosku w terminie 60 dni od
dnia uzyskania przez cudzoziemca statusu uchod2cy. Wniosek powinien zawierao pisemna
deklaracje wnioskodawcy 0 zamiarze zamieszkania na terenie Wojewodztwa Matopolskiego,
oswiadczenie, 2e 2 podobnym wnioskiem wnioskodawca nie zwrocit sie na terenie innego
wojewodztwa oraz oswiadczenie o gotowosci przystapienia do uzgodnionego programu
integracji. Do wniosku powinny zostaé zataczone kopia decyzji o nadaniu statusu uchod2cy,
kopia dokumentu podro2y przewidziany w Konwencji Genewskiej oraz kopia karty pobytu
w zwiqzku 2 nadaniem statusu uchodécy. Powy2s2y wniosek obejmuje rownie2, matoletnie
dzieci cudzoziemca oraz jego ma’r2onka, je2e|i uzyskali status uch0d2cy Iub ochrone
uzupetniajaca Iub zezwolenie na pobyt czasowy w celu potaczenia 2 rodzina. Zadanie to jest
zadaniem zleconym 2 zakresu administracji rzadowej.

Majac na uwadze powy2sze MOPS w przypadku przyjazdu do Krakowa obywateli
Ukrainy m02e udzielié im wsparcia dopiero po uzyskaniu przez te osoby statusu uchod2cy Iub
ochrony uzupetniajacej.

Zgodnie 2 obowiazujacymi przepisami, Krakowskie Centrum §wiadcze|fi mo2e udzielio
rownie2 pomocy w osiedleniu sie na state na terenie Krakowa osobom/rodzinom polskiego
pochodzenia, ktore spetniaja warunki ustawy 2 dnia 9 listopada 2000 r. 0 repatriacji (tekst
jednolity Dz. U. 2 2019 r. poz. 1472 2 po2n. 2m.). Ustawa ta reguluje mo2|iwosé udzielania przez
gminy pomocy rodzinom polskiego pochodzenia. Na jej podstawie oraz w oparciu 0 uchwate
Rady Miasta Krakowa, Gmina Miejska Krakow mo2e przekazaé repatriowanym rodzinom
lokale mieszkalne oraz zapewnio 2rod’ra utrzymania. Rodziny imigrantow 2 Ukrainy nie moga
zostao zaproszone do osiedlenia sie w ramach repatriacji 2 uwagi na niespetnianie kryteriow
ustawowych. Ustawa 0 repatriacji nie przewiduje bowiem mo2liwosci wydania wizy krajowej
w celu repatriacji osobom nieposiadajacym polskiego pochodzenia. Nie ma zatem mo2|iwosci
zapewnienia imigrantom lokali mieszkalnych, w trybie \/v\/v. ustawy.

Przybyte do Krakowa rodziny imigrantow 2 Ukrainy, po spetnieniu okreslonych
warunkow, beda mogty skorzystao z nastepujacych swiadczefi obstugiwanych przez
Krakowskie Centrum §wiadc2efi:
' dodatku mieszkaniowego, pod warunkiem posiadania tytutu prawnego do lokalu

mieszkalnego znajdujacego sie na terenie Gminy Miejskiej Krakow,
v swiadczenia 2 funduszu alimentacyjnego, pod warunkiem posiadania statusu uchod2cy

Iub ochrony uzupetniajacej nadanej w Rzeczypospolitej Polskiej albo zezwolenia
na pobyt staty Iub czasowy wydany na podstawie art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy 2 dnia
12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (tekst jednolity D2. U. 2 2021 r. poz. 2354 2 po2n.
2m.), albo je2e|i wynika to 2 wia2acych Rzeczpospolita Polska umow dwustronnych
0 zabezpieczeniu spotecznym,

v zasitku rodzinnego oraz dodatkow do zasitku rodzinnego, pod warunkiem posiadania
statusu uchodicy Iub ochrony uzupetniajacej nadanej w Rzeczypospolitej Polskiej oraz
je2e|i zamieszkuja 2 cztonkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

0 swiadczefi opiekuficzych, tj. zasitku pielegnacyjnego, specjalnego zasitku opiekuficzego
oraz swiadczenia pielegnacyjnego, pod warunkiem posiadania statusu uchod2cy Iub
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ochrony uzupeiniajacej nadanej w Rzeczypospolitej Polskiej oraz je2e|i zamieszkuja
2 czionkami rodziny na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
jednorazowej zapomogi finansowej 2 tytuiu urodzenia dziecka wypiacanej przez gminy,
na podstawie art. 22a ustawy 2 dnia 28 listopada 2003 r. 0 éwiadczeniach rodzinnych
(tekstjednolity D2. U. 2 2020 r. poz. 111 2 po2n. 2m.), pod warunkiem posiadania statusu
uchod2cy Iub ochrony uzupeiniajacej nadanej w Rzeczypospolitej Polskiej oraz je2eIi
zamieszkuja 2 czionkami rodziny na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
dodatku opiekuficzego, pod warunkiem posiadania statusu uchodicy Iub ochrony
uzupeiniajacej nadanej w Rzeczypospolitej Polskiej oraz je2e|i zamieszkuja 2 czionkami
rodziny na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
éwiadczenia rodzicieiskiego, pod warunkiem posiadania statusu uchod2cy iub ochrony
uzupeiniajacej nadanej w Rzeczypospolitej Polskiej oraz je2e|i zamieszkuja 2 czionkami
rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
dodatku osionowego, na podstawie zezwolenia na pobyt staiy, zezwolenia na pobyt
rezydenta diugoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy
udzielonego w zwiazku 2 okolicznoscia, o ktorej mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c Iub d
Iub w art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy 2 dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach iub
w zwiazku 2 uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchod2cy Iub ochrony
uzupeiniajacej albo w zwiazku 2 uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej zgody
na pobyt 2e wzgledow humanitarnych Iub zgody na pobyt tolerowany — w formie
schronienia, posiiku, niezbednego ubrania oraz zasiiku celowego albo obywatelom
pafistw czionkowskich Unii Europejskiej, paristw czionkowskich Europejskiego
Porozumienia 0 Wolnym Handlu (EFTA) — stron umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym Iub Konfederacji Szwajcarskiej oraz czionkom ich rodzin w rozumieniu
art. 2 pkt 4 ustawy 2 dnia 14 lipca 2006 r. o wjeédzie no terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, pobycie oraz wyje2'd2ie 2 tego terytorium obywateli paflstw czionkowskich Unii
Europejskiej i czionkow ich rodzin (tekst jednolity D2. U. z 2021 r. poz. 1697),
posiadajacym prawo pobytu Iub prawo staiego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej.
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