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WNIOSEK  
o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy 

przebywającym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi 

prowadzonymi na terytorium Ukrainy  

 
Miejscowość i data* 
 
 
 
 
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 wypłacone zostanie świadczenie*  

  

 

                                   
                   Adnotacje Urzędu Miejskiego w Dziwnowie 

                      OC.8133.       .2022.AS 
 

 

1. Zweryfikowano pozytywnie/negatywnie  …………………………………….................................. 

                                            (Niepotrzebne skreślić)                                                           (data, podpis) 
 

2. Zatwierdzam do wypłaty kwotę:  

  
 

…………………..…………………………………….. 

                                                                                                                                   Podpis Burmistrza  
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Oświadczenie 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 adres 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 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z 

konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa  

 

wnoszę o:  

 

  przyznanie    

      

  przedłużenie przyznania  

 

Zaznacz X właściwe pole   

 

- 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 oświadczenie/ 

podpis dokumentu elektronicznego)  

 

- ilość załączników do wniosku …….(karta osoby przyjętej do zakwaterowania)  
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Informacja dla osoby składającej wniosek o wypłatę świadczenia z tytułu 
zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 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: 

Administratorem danych osobowych jest: 

Burmistrz Dziwnowa z siedzibą: ul. Szosowa 5, 72-420 Dziwnów. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres 

e-mail: um@dziwnow.pl lub telefonicznie pod numerem 91 327 51 63 lub pisemnie na adres siedziby administratora. 

Inspektor ochrony danych. 

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych – Krzysztofa Rychel, z którym można się  kontaktować poprzez 

email: iodo@dziwnow.pl, telefonicznie pod numerem telefonu 601 080 704  lub pisemnie na adres siedziby administratora. 

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować, w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz 

korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. 

Cele i podstawy przetwarzania 
Pani/Pana dane będą przetwarzane przez Administratora w celu przyjęcia i weryfikacji wniosku o przyznanie świadczenia z tytułu 

zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy oraz jego wypłaty.  
Dane będą przetwarzane na podstawie art.6 ust. 1 lit. c RODO w związku z oraz art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o 

pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju. 

Odbiorcy danych osobowych 
Odbiorcami danych osobowych będą podmioty świadczące obsługę informatyczną administratora oraz jednostki administracji 

publicznej uprawnione do sprawowania kontroli i nadzoru nad prawidłowością funkcjonowania administratora lub mogące 

potwierdzić prawdziwość podanych informacji i inne podmioty upoważnione do ich przetwarzania na mocy odrębnych przepisów 

prawa.   
Okres przechowywania danych 

Dane będą przechowywane przez okres 5 lat poczynając od 1 stycznia roku następnego, który to wynika z przyjętego w jednostce 

Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt. 

Sposób przetwarzania danych osobowych 

Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie zostaną poddane profilowaniu i nie będą przedmiotem 

przekazywania do państw trzecich. 

Prawa osób, których dane dotyczą. 

Zgodnie z RODO osobie, której dane są przetwarzane przysługuje: 

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopi, 

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, 

c) prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku 

wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej, 

d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, 

e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO na adres Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 

Warszawa. 

Informacja o wymogu podania danych.  

Podanie danych jest wymogiem ustawowym niezbędnym dla procesu związanego z wypłatą świadczenia.  
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