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Dotyczy: dofinansowania z Funduszu Pracy kosztów szkolenia z języka polskiego dla 
obywateli Ukrainy. 
 

Szanowni Państwo, 

pragnę uprzejmie poinformować, że ustawa z dnia 8 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy 

o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego 

państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2022 poz. 1383), która weszła w życie w dniu 

1 lipca 2022 r. stworzyła możliwość aplikowania przez okręgowe izby lekarskie oraz 

okręgowe izby pielęgniarek i położnych o środki Funduszu Pracy na szkolenia z języka 

polskiego dla obywateli Ukrainy posiadających dyplomy określone w przepisach prawnych 

dotyczących sektora medycznego.  

Wprowadzenie wspomnianego wsparcia oznacza, że okręgowe izby lekarskie lub 

pielęgniarek i położnych mogą złożyć wniosek, nie częściej niż raz w miesiącu, do ministra 

właściwego do spraw pracy o dofinansowanie planowanego lub rozpoczętego w okresie po 

dniu 23 lutego 2022 r. szkolenia językowego. Wysokość dofinansowania kosztu szkolenia 

nie może przekraczać kwoty 3 000 zł dla jednej osoby za jedno szkolenie. Jedna osoba może 

wziąć udział w maksymalnie trzech szkoleniach. W ustawie określono również zasady 

zwrotu niewykorzystanych środków. 

Przekazuję w załączeniu wzór wniosku o dofinansowanie kosztów szkolenia z języka 

polskiego dla obywateli Ukrainy z prośbą o niezwłoczne przekazanie tego dokumentu 

wszystkim okręgowym izbom lekarskim oraz okręgowym izbom pielęgniarek i położnych. 
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Wnioski o dofinansowanie szkolenia należy składać do Ministerstwa Rodziny i Polityki 

Społecznej w formie elektronicznej za pośrednictwem ePUAP pod adresem: 

/4g447ytes7/skrytka – nie należy przesyłać wniosków e-mailem. 

Jednocześnie pragnę zwrócić uwagę, że wnioski dotyczące szkoleń rozpoczętych w okresie 

po dniu 23 lutego 2022 r. do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy mogą być składane 

w terminie 30 dni od dnia jej wejścia w życie. 

W przypadku pytań lub wątpliwości proszę o kontakt roboczy z Departamentem Rynku 

Pracy MRiPS (tel.: +48 538 117 670, e-mail: sekretariat.DRP@mrips.gov.pl). 

 

 

 

Z wyrazami szacunku, 

Dr Ewa Flaszyńska 

Dyrektor 

Departamentu Rynku Pracy 

/-kwalifikowany podpis elektroniczny-/ 

 

 

 

Podstawa prawna: 

Ustawa z dnia 8 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy 

w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw 

(Dz.U. 2022 poz. 1383). 

 

Załączniki: 

Wniosek o dofinansowanie kosztów szkolenia z języka polskiego dla obywateli Ukrainy, 

o których mowa w art. 22i ustawy z dnia 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, z późn. zm.) 
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