
Wniosek o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy 

przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi 

prowadzonymi na terytorium Ukrainy 

 

Dane wnioskodawcy 

 

Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu*  

 
 
 
 

 

PESEL lub NIP* 

 

 

Adres e-mail* 

 

 

Numer telefonu* 

 

 

Liczba osób, na które wnioskuję o przyznanie świadczenia* 

 

 

Adres miejsca pobytu osób przyjętych do zakwaterowania  

(Miejscowość, kod pocztowy, ulica, numer domu, numer mieszkania)*  

 

 

Numer rachunku płatniczego, na który wypłacane zostanie świadczenie* 

                          

 

 

 

 

 



Oświadczenia wnioskodawcy* 

 

Oświadczam, że: 

▪ zapewniono zakwaterowanie i wyżywienie osobie wskazanej w  ”karcie osoby przyjętej do 

zakwaterowania”, stanowiącej załącznik do niniejszego wniosku; 

▪ za osobę przyjętą do zakwaterowania na wskazany okres nie wypłacono już świadczenia; 

▪ za okres, którego dotyczy wniosek, nie otrzymano dodatkowego wynagrodzenia, w tym za 

wynajem; 

▪ dane podane we wniosku są prawdziwe.  

 

Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

…………………………………………………………….. 

(data i podpis osoby składającej oświadczenie 

/podpis dokumentu elektronicznego) 
 

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w 

związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 

wnoszę o: 

□ przyznanie    □ przedłużenie przyznania 

 

- świadczenia pieniężnego za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom 

Ukrainy. 

 

Uzasadnienie przedłużenia wypłaty świadczenia powyżej 60 dni 

Wypełnij to pole, jeśli wnioskujesz o przedłużenie przyznania świadczenia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

* Pola oznaczone symbolem gwiazdki są wymagane 

 

…………………………………………………………….. 

(data i podpis osoby składającej wniosek / 

 podpis dokumentu elektronicznego) 

 



KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

 
Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego               
i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku                               
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej z siedzibą w Morawicy przy ul. Kieleckiej 9, gm. Morawica, zwany dalej Administratorem. 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym może się 
Pani/Pan skontaktować telefonicznie – tel.795626770 lub poprzez e-mail iod@abi-net.pl we 
wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw 
związanych               z przetwarzaniem danych.  

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonywania zadań Miejsko – 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Morawicy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, o 
których mowa w art. 13 ust. 1-5 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy                           
w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (świadczenie pieniężne za zapewnienie 
zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy). 

4. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 3 odbiorcami Pani/Pana 
danych osobowych mogą być: 

▪ organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na 
zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów 
powszechnie obowiązującego prawa, 

▪ inne podmioty, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe dla 
których Administratorem jest Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Morawicy. 

5. Podanie danych jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne do rozpatrzenia sprawy, 
 nie podanie danych skutkuje pozostawieniem sprawy bez rozpatrzenia. 

6. Posiada Pani/Pan prawo do:  

− żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, 
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

− wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,  

− przenoszenia danych,  

− wniesienia skargi do organu nadzorczego,  

− cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.  

7. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 
profilowaniu. 

8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem 
akt obowiązującym w Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Morawicy.  

 

 

 

 

 

 



Załącznik  
do wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy 

 przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy 

Karta osoby przyjętej do zakwaterowania 
 
Imię i nazwisko*  PESEL lub w przypadku braku rodzaj oraz numer/seria dokumentu potwierdzającego tożsamość* 

 

 

 

 

 
W poniższych polach zakreśl znakiem X dni, w których zapewniono zakwaterowanie i wyżywienie danej osobie* 
Luty  

 
 
Marzec  

 
 
Kwiecień 

 
 
Maj 

 
 
 

Liczba dni łącznie* Wypełnia Urząd – Liczba dni łącznie x dzienna wysokość świadczenia w zł 

 

 

 

 

 
* Pola oznaczone symbolem gwiazdki są wymagane 
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Brak możliwości wnioskowania o świadczenie za ten okres      
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