
Załącznik do rozporządzenia Ministra 

Spraw Wewnętrznych i Administracji   

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)  



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 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

Brak możliwości wnioskowania o świadczenie za ten okres      

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

                               

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

                              

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

                               



Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych obywateli Ukrainy  

Mimo że Ukraina leży poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) i nie stosuje się w 

niej Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), wobec każdej osoby, która 

przekracza granicę polską, stosowane są polskie i europejskie przepisy dotyczące ochrony 

danych osobowych. 

Administrator danych: 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy w Łomazach, 21-532 Łomazy ul. Plac Jagielloński 27 

Kontakt z inspektorem ochrony danych 

Administrator –wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym możesz się kontaktować we 

wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych mailowo na adres: 

iod@lomazy.pl 

Cel przetwarzania i podstawa prawna  

Administrator może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe na podstawie przepisów prawa  

ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem 

zbrojnym na terytorium tego państwa [Dz. U. z 2022 r., poz. 583] w celu postępowania w 

sprawie realizacji zadań wynikających z w/w ustawy. 

Odbiorcy danych 

Odbiorcami danych są podmioty, które realizują zadania publiczne.  

Jak długo będą przechowywane dane 

Pani/Pana dane osobowe  będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów 

przetwarzania, jednak nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji,  

Jakie masz prawa 

Przysługuje ci prawo do dostępu do twoich danych (wglądu) oraz aktualizacji danych. 

Masz prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych: ul. Stawki 2, 

 00-193 Warszawa. 

 

 

 



Інформаційне положення щодо обробки персональних даних громадян України  

Незважаючи на те, Україна перебуває за межами Європейської економічної зони (ЄЕЗ) 

і Загальний регламент захисту даних (ЗРЗД) не діє, польські та європейські правила 

щодо захисту персональних даних застосовуються до кожної особи, яка перетинає 

польський кордон. 

Адміністратор даних   

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy w Łomazach, 21-532 Łomazy ul. Plac Jagielloński 27 

Контакт до уповноваженого із захисту даних 

Адміністратор –призначив уповноваженого із захисту даних, з яким Ви можете 

контактувати з усіх питань, пов’язаних з обробкою персональних даних електронною 

поштою за адресою: iod@lomazy.pl 

Мета обробки та правові підстави 

Адміністратор може обробити вашi персональні дані на підставі положень Закону від 

12 ст березня 2022 року про допомогу громадянам України у зв'язку зі збройним 

конфліктом на території тієї держави  продовжити розгляд справи виконання завдань, 

що випливають із вищезазначеного закон. 

Одержувачі даних 

Одержувачами даних є суб’єкти, що виконують публічні завдання. 

Як довго будуть зберігатися дані 

Ваші персональні дані будуть зберігатися протягом періоду, необхідного для 

досягнення цілей обробки, але не менше терміну, зазначеного в положеннях про 

архівування, 

Які Ви маєте права 

Ви маєте право на доступ до своїх даних (перевірку) та оновлення своїх даних. 

Ви маєте право подати скаргу до Голови Управління з Захисту персональних даних: ul. 

Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

 

 


