
Wójt Gminy Krzykosy  
ul. Główna 37, 63-024 Krzykosy 

 
 
 

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 oświadczenie / 
podpis dokumentu elektronicznego) 

 



Informacja o przetwarzaniu danych dla osoby ubiegającej się o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i 
wyżywienia obywatelom Ukrainy 

 

Stosownie do art. 13 i 14 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), informujemy, że: 
 
1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku ze złożonym wnioskiem o świadczenie pieniężne za 

zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy jest Wójt Gminy Krzykosy ul. Główna 37, 63-024 Krzykosy. 

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym możesz się skontaktować: pisemnie na adres: Urząd Gminy  

w Krzykosach ul. Główna 37, 63-024 Krzykosy lub mailowo na adres: odo24@wp.pl. 

3. Źródłem pozyskania danych osobowych osób przyjętych do zakwaterowania jest wnioskodawca, który złożył wniosek  

w w/w sprawie. 

4. Administrator przetwarza następujące kategorie danych osobowych, w odniesieniu do: 

- wnioskodawcy: dane identyfikacyjne, nr PESEL lub NIP, nr telefonu, adres e-mail, nr rachunku bankowego do wypłaty 

świadczenia, 

- osób przyjętych do zakwaterowania wykazanych we wniosku: dane identyfikacyjne, nr PESEL lub rodzaj oraz nr/seria 

dokumentu potwierdzającego tożsamość, adres miejsca pobytu. 

5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe oraz dane osób przyjętych do zakwaterowania wykazanych we wniosku  

w celu ustalenia prawa do świadczenia pieniężnego za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy. 

- podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek prawny ciążący na administratorze)  

w związku z przepisami ustawy 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). 

6. Odbiorcami 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 oraz inne podmioty, które na podstawie stosownych umów i porozumień zawartych  

z Administratorem przetwarzają dane osobowe na jego polecenie tj. podmioty świadczące usługi w zakresie serwisu i asysty 

technicznej systemów informatycznych i programów dziedzinowych w Urzędzie Gminy w Luzinie oraz operator pocztowy. 

7. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania w oparciu o otrzymane dane 

osobowe. 

8. Czas przetwarzania danych osobowych obejmować będzie okres wynikający z przepisów prawa upoważniających do 

zachowania i archiwizacji pozyskanych danych osobowych, w szczególności okres wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 

lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach tj. aktualnie 5 lat. 

9. Zgodnie z RODO osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo:  

a) dostępu do swoich danych osobowych; 

b) do sprostowania danych, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym; 

c) żądania usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania – w przypadkach przewidzianych prawem. 

10. Administrator informuje jednocześnie, iż na podstawie art. 77 RODO, osoba, której dane są przetwarzane ma prawo 

wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Urząd Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, 

ul. Stawki 2, tel.: 22 531 03 00, dotyczącej niezgodności przetwarzania przekazanych danych osobowych z RODO. 

11. Podanie przez wnioskodawcę danych osobowych wynika z przepisów obowiązującego prawa i jest niezbędne do 

przeprowadzenia postępowania o wypłatę świadczenia za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy. 

Konsekwencją niepodania danych lub podanie niekompletnych danych będzie brak możliwości ustalenia i wypłacenia wyżej 

wymienionego świadczenia pieniężnego. Podanie nieprawdziwych danych, może narazić wnioskodawcę na 

odpowiedzialność karną. 


