
 

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 120 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) 



 
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych  

w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kaźmierzu dotycząca 
POMOCY DLA OBYWATELI UKRAINY 

 

I. Administrator danych osobowych 

Administratorem danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 

Kaźmierzu (GOPS), reprezentowany przez Kierownika GOPS, z siedzibą przy ul. 

Szamotulskiej 20 C w Kaźmierzu. Dane kontaktowe: tel. 61 29 18 360,  

e-mail: ops@kazmierz.pl . 

II. Inspektor Ochrony Danych 

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym Pan/Pani może się 

skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw 

za pomocą poczty elektronicznej na adres iodogops@kazmierz.pl  

lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt I. 

III. Cele i podstawy przetwarzania 

Przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe w celu przyznania, prowadzenia postępowań i 

wydania decyzji w sprawach jednorazowego świadczenia pieniężnego przysługującego 

obywatelom Ukrainy. Podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO – 

przetwarzanie jest niezbędne do wykonania obowiązku prawnego ciążącego na 

administratorze, w związku z ustawą z dnia 

12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na 

terytorium tego państwa. 

IV. Odbiorcy danych 

Pana/Pani dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom zgodnie z 

przepisami prawa. Dane mogą być również udostępnione bankom obsługującym 

przelew środków finansowych na konto bankowe oraz firmie informatycznej, z którą 

GOPS zawarł umowę na obsługę informatyczną.   

V. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych 

Nie przekazujemy Pana/Pani danych poza teren Polski, UE, Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego. 

VI. Okres przechowywania danych  

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny  

do realizacji celu wskazanego w pkt. III, a następnie archiwizowane, zgodnie  

z obowiązującymi przepisami. 

VII. Przysługujące prawa: 

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Panu/Pani następujące 

prawa: 

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii 

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych 

c) prawo do usunięcia danych, o ile nie występują przesłanki wyłączające 

zastosowanie tego prawa 

d) ograniczenia przetwarzania danych 

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych. 

W celu wykonania swoich praw należy skierować żądanie pisemnie pod adres: Gminny 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaźmierzu, ul. Szamotulska 20 C,  

64-530 Kaźmierz lub elektronicznie na adres e-mail: ops@kazmierz.pl . 

 

mailto:urzad@duszniki.eu
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Ważne!  

Informujemy, że przed realizacją Pana/Pani uprawnień będziemy musieli Pana/Panią 

zidentyfikować. 

VIII. Informacja o źródle pochodzenia danych osobowych  

Dane uzyskane od osoby, której dotyczą. 

IX. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie  

Informujemy, że co do zasady nie stosujemy podczas przetwarzania Pana/Pani danych 

osobowych zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.  

 

RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  

z 27.04.2016 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, 

s. 1). 

 

 

 

 

 

……………………..…………………………………………………………………………… 

(data i czytelny podpis wnioskodawcy) 

 

 

 

 

 


