
Program udzielania pomocy finansowej uchodźcom z Ukrainy 
zamieszkałym na terenie powiatów jasielskiego, krośnieńskiego i gorlickiego.

Załącznik nr 1 do Regulaminu

Fundacja SLOW BESKID 
38-200 Jasło 
Skrytka pocztowa nr 70

WNIOSEK

o udzielanie pomocy finansowej uchodźcy z Ukrainy 
zamieszkałemu na terenie powiatów jasielskiego, krośnieńskiego lub gorlickiego 

WNIOSEK NALEŻY WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI (WIELKIMI) LITERAMI

I. KWOTA WNIOSKOWANEJ POMOCY (maks. 300,00 zł)

II. DANE WNIOSKODAWCY

Imię i nazwisko PESEL

Data urodzenia Obywatelstwo 

Adres zamieszkania w Polsce 

Rachunek bankowy nr 

Osoby zamieszkujące w grupowej formie zakwaterowania podają nr konta podmiotu organizującego i opłacającego ich pobyt.

Telefon Adres e-mail

Data przyjazdu do Polski Data uzyskania statusu uchodźcy

II STATUS RODZINNY WNIOSKODAWCY (zaznaczyć X lub podać wartość)

Samotna matka             Kobieta w ciąży      

Ilość dzieci w wieku do lat 3 Ilość dzieci w wieku od 3 do 18 lat

Osoba niepełnosprawna

Kobieta po 60 roku życia Mężczyzna po 65 roku życia 

Nie dotyczy
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 III ZAANGAŻOWANIE w aktywność społeczno-kulturalną Wnioskodawcy na rzecz społeczności ukraińskiej 

w Polsce (krótki opis).

IV DANE CZŁONKÓW RODZINY pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym zamieszkujących 

w Polsce. (w przypadku większej ilości członków rodziny dane podać na odrębnej kartce i dołączyć do wniosku)

1. Imię i nazwisko PESEL

Data  urodzenia Obywatelstwo 

Pokrewieństwo lub powinowactwo z wnioskodawcą  

Data przyjazdu do Polski Data uzyskania statusu uchodźcy

2. Imię i nazwisko PESEL

Data urodzenia

Obywatelstwo 

    

Pokrewieństwo lub powinowactwo z wnioskodawcą  

Data przyjazdu do Polski Data uzyskania statusu uchodźcy

 

3. Imię i nazwisko PESEL

Data urodzenia    Obywatelstwo 

      

Pokrewieństwo lub powinowactwo z wnioskodawcą  
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Data przyjazdu do Polski Data uzyskania statusu uchodźcy

V SYTUACJA MIESZKANIOWA

 (Dom, mieszkanie, pokój, zakwaterowanie zbiorowe, zajmowana powierzchnia, wspólna łazienka, wysokość czynszu, wysokość opłat za 

ogrzewanie, prąd, gaz, wodę.)

VI SYTUACJA MATERIALNA

(łączna wysokość miesięcznych dochodów wnioskodawcy i członków rodziny pochodzących z Ukrainy, wysokość 

miesięcznych dochodów pochodzących z Polski, itp.)

ZAŁĄCZNIKI: 
1) kopie dokumentów finansowych potwierdzających wysokość ponoszonych kosztów mieszkaniowych - ……... szt.
2) oświadczenie o wysokości ponoszonych kosztów mieszkaniowych (w przypadku braku możliwości przedstawienia dokumentów z pkt. 1.)
3) oświadczenie o niepobieraniu pomocy w wysokości 40 zł za osobę dziennie lub więcej na podstawie przepisów ustawy 12 marca 2022 r. 
o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583, z późn. zm.)
4) klauzula informacyjna RODO.

............................................................................................
   Data i czytelny podpis
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