
WNIOSEK O WYPŁATĘ JEDNORAZOWEGO ŚWIAbćzENIA P[EŃIĘŻNEĆO     '
3Aj]BKA HA BMnllATy OnHOPA30BO.l. ®lHAHCOBO.I. flonoMo" `t

ORGAN WŁASCI\/\/Y,  DO KTOREGO JEST SKŁADANY WNIOSEK 0 WYPŁATĘ JEDNORAZOWEGO SWIADCZENIA

PIENIĘŻNEGO / BlflnoBlflHIŃ OprAH flo flK.Oro noflACTbcfl  3AflBKA HA BMnłlATy oflHOPA30BOT rpouoBo.i.

AonoMo"2)

DANE osÓB sKŁADAjĄcycH WNlosEK LUB DANE osÓB upRAWNloNycH/ flAm oclB LL|o noEAtoTb 3AflBKy

AEo +]AHl yrloBHOBAXEHMX oclB

1.  Dane  oby\^/atela  Ukrainy,  którego  pobyt  na  terytorium  Rzeczypospolitej  Polskiej  jest  uznawany  za  legalny  na  podstawie  art.  2  ust.1

ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, skladającego

wniosek,   lub   dane   osoby   Składającej   wniosek   w   imieniu   osoby   uprawnionej   /AaHi   rpoMaAflHMHa   yi{pa-i.",   nepe6yBaii"   f]i{oro   iia

TepMTopi.l.  Pecny6niw  noJlbllła  BBaxacTbcfl  3aKOHHMM  BiflnoBiqHo  Ao  cT.  2  IlyHKT  1   3al{oHy  Bin  12  6epe3Hf]  2o22  poKy  rlpo  AonoMory

rpoMaAflHaM  yKpa.l."  y  3B'fl3l{y  3i  36poń"M  KOHq)łlim-oM  lia  TepMTopi.l.  uic.l.  nepxaBM,  flKi  no4aloTb  3aj]By,   a6o  AaHi   oco6M,  flKa  rloAac

3aflBy Bin iMeiii ynoBiioBaxeHo.f oco6M    3)

DANE OSOBy/ nAHI OCOEM4j

1.lmię  (imiona)/lM'fl(iMeHa)

2.Nazwisko/ rlpi3BMLue

3.Data  urodzenia /flaTa HapoAxeHH5i

4.Obywatelstwo/rpoMaflmcTBo

5.Płeć/CTaTś

6.Rodzaj,  seria  i  numer dokumentu  stanowiącego  podstawę  przekroczenia granicy/ BMA,  cepifl Ta  HOMep AOKyMeHTa,  u+o e

niACTaBOK) AJiFi  nepe"Hy  KOPAOHy

7.Data wjazdu  na terytorium  Rzeczypospolitej  Polskiej / flaTa  B'.i.3fły Ha TepMTopiło  Pecny6jiiKM  rloiibLLia

8.Numer PESEL/HOMep rlECEJlb

1)    Jednorazowe świadczenie pieniężne,  o którym mowa w art. 31  ustawy z dnia  12 marca 2022 r.  o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z
konfliktem zbrojnym  na terytorium tego  państwa  (Dz.  U.  poz.  583)/ OAHopa3o8a  rpoLLioBa flonoMora,  nepeA6aueHa  cT.  313aKOHy Bifl  12
6epe3HFi  2022  poKy npo AonoMory rpoMaAf]HaM  yKpa`i."  y 3B'fl3Ky 3i  36pojł"M  KOHd)/iiKTOM  Ha  TepMTopi'i. uie.i. AepxaBM

2)śB#n#uZ3:anK:%s:łBłp:ł:*:Ęe8:3ź):;g;+::Tn°ncayj:3:łoesc{Ę:e:jr;a:,2aKcyy?naad:Um?nmye#azśt:ł:eeł]zae°ćż°#:uP:am:?:js:est;:3*ej:bc;n:::,T#a:nsyp/decznych

flonoMora BMnrlallyeTbcfl  ueHTPoM  CouiaJlbHoro 3axMCTy HacejleHHj],  a y pa3i  rlepeTBopeHm  L|eHTpy coL|iarlbHoro 3axMCTy HacerleHmy
L|eHTp couiajlb"x cnyx6 -L|eHTPoM  couianb"x cjlyx6 a6o  iHUMM opraHi3aL|imMM  L|eHTpoM  MyHILtMnajlbHo.l. BjlacHocTi,  BiflHece"M Ao
KOMneTeHL|j.l-3a  MicL|eM  r]poxMBaHm  rpoMaAflHMHa  yKpa'l.".

3)    Wniosek składa osoba uprawniona, jej przedstawiciel ustawowy, opiekun tymczasowy albo osoba sprawująca faktyczną pieczę nad
dzieckiem/ 3aflBa  noAaeTbcfl  ynoBHOBax{eHoło oco6oto,  .i-i. 3aKOHHMM  ripeflcTaBHMKOM,  TMMi]acoBMM  onii{yHOM  a6o oco60m,  8Ka  Sał("11HO
orliKyeTbcfl  AMTMHoto.

4`)     W przypadku gdy wnioskodawća nie jest osobą uprawnioną do jednorazowego świadczenia pieniężnego i składa w`niosek w imienju osoby
uprawnjonej -wypełnia  się pole:  01-05 i 08/ j]Ku+o 3aflBiiMK He e oco6ciio,  j]Ka Mae ripaBo Ha  oAiiopa3oBy rpoiJJOBy florioMQry,  i  noflae 3ariBy
Bifl   iMeHi  oco6M,`'flKa  Mae ripaBo,  -3anoBm)K)TbcFi\nonfi  01-05 T`a  08.



ADRES POBYTU/ AHPECA llEPEByBAHHfl
1.Gmina / dzielnica/ rMiHa/pańoH

Kod  POcztowy/  nollTOBMŃ  iHAeKC

iii - iiii
2.Miejscowość/MicLłeBicTb

3.Ulica/ ByJ"ug

4.Nr domu                          05.  Nr mieszkania

HOMep AOMy                                 HOMep  KBapTMPM

06.  Nr telefonu                                  07. Adres poczty elektronicznej

HOMep Tełle®oHy                              AApec ejleKTpoHHo.l. noll"

NUMER RACHUNKU BANKOWEGO, NA KTÓRY ZOSTANIE PRZEKAZANA KWOTA JEDNORAZOWEGO ŚWIADCZENIA

PiENIĘŻNEGOS)

HOMEp BAHKIBcbKoro pAxyHKy, HA fll(MŃ BynE nEPECMnATMcfl cyMA oHHopA3oBo.l.  IpomoBo.l. flonoMo"

ffiraffiaxyHmmmm
2.lmię  i  nazwisko właściciela  rachunku/  lM'fl  Ta  npi3BMuie  BjiacHMKa  paxyHi<y

2. Dane osób, będących oby\^łate]ami Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospo]itej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art.

2 ust.1  ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukra!ny w zwlązl{u z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa -w lmieniu

których wnlosek składa przed§tawiclel iistawowy, opiekun tymczasowy albo osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem/J]aHi oci6, j]i(i e

rpoMaAflHaMM yl(pa.l.", r]epe6yBaHm nKMx Ha TepldToprl. Pecny6]lil{Lł  nonbLL|a  BBaxaeTbcfl 3aKOHHMM Ha nl|]cTaBi cT. 211yHKT 13aKOHy Bi/] 12

6epe3m 2022 poKy npo nonoMory rpoMaAfliiaM yKpa.i`" y 3B'fl3i{y 3i 36poii"M  i{oHSniifl-oM  Ha TepMTopi.i. uie.i. AepxaBM, BiA iMeHi fli{Mx nonae

3aflBy 3aKOHHMń  llpeACTaBHMł{, TMMvacoBMń onił(yH  a6o oco6a,  j]Ka óamMVHo  BMKOHyc  oniKy  HaA qM"Holo.

DANE OSOBY/ HAHI OCOEM

1.lmię  (imiona)/lM'fl(iMeHa)

2.Nazwisko/ rlpi3BMLL|e

3.Data urodzenia /flaTa  HapoAxeHm

4.Obywatelstwo/rpoMaAmcTBo

5.Płeć/CTaTb

6.Rodzaj,  seria  i  njJmer dokumentu stanowiącego  podstawę przekroczenia granicy/ BMf],  cepiFi Ta  HOMep AOKyMeHTa,  LLio e

niflcTaBoto Am' nepe"Hy Kopf]oHy

5)   0 ile bosiada/flKLLio BonoAie.

6)   Należy wypełnić w przypadku możliw ania świadczenia w fomje przelewu  na rachunek bankowy/ 3anoBHioeTbcj], flt{Luo e Mo}i(/"BicTb oTPMMa"

niJibry y BMr"Ai  riepeKa3y Ha  6atii(iBcbKMń  paxyiioK.





2.Miejscowość/MicLieBicTb

3.Ulica/ ByJ"ufl

4.Nr domu

HOMep  AOMy

05.  Nr mieszkania

HOMep  KBap"PM

OŚWIADCZENIA/3AflBM

Oświadczam, że nie posiadam zezwolenia  na  pobyt stały,   zezwolenia na  pobyt czasowy,   zezwolenia  na pobyt rezydenta

o`ługoterminowego Unii  Europejskiej,  statusu  uchodźcy, ochrony   uzupełniającej,  zgody na  pobyt tolerowany,  nie złożyłem

wniosku   o   ochronę  międzynarodową.   /   fl  3aflBJigH),   LLio   He     MaK)   Ao3BOJiy   Ha     nocTiŃHe   riepe6yBaHHFi,   Ao3BOJiy   Ha

TMMl]acoBe  nepe6yBaHHFl,  Ao3Bolly  Ha AOBrocTPoKOBe  nepe6yBaHHFI  Pe3MfleHTa  eBponeŃcbKoro  Coto3y,  cTaTycy 6ixeHLłq,

AOAaTKOBoro 3axMCTy, Ao3BOJly Ha TOJlepoBaHe  nepe6yBaHHj],  He  noflaB(Jla) Ta  He  xolły noAaBa"  3aslBy Ha  MixHapoA"Ń

3axMCT.

Oświadczam,  że:  /  Fl  3aflBjij]ło,  LLio:

1 ) wszystkie  podane we wniosku  dane  są zgodne z  prawdą/  Bci AaHi,  Haf]aHi  8  3afiBui,  BiAnoBiAaLOTb AiŃCHocTi;

2) jestem/ fl  c: 7

-przedstawicielem  ustawowym  osoby  uprawnionej  do  świadczenia/ 3aKOHHL"  ripeACTaBHMKOM  oco6M,  qKa  Mae  npaBo  Ha

flonoMory,
-opiekunem tymczasowym osoby uprawnionej  do świadczenia/ TMMiiacoBL" onii(yHOM  oco6M,  j]Ka  Mae ripaBo  Ha AorioMory,

-osobą sprawującą faktyczną pieczę  nad  dzieckiem  uprawnionym do świadczenia/ oco6oro,  jiKa d)aKTWHo 3AiŃCHtoe oniKy

HaA AM"Hoto,  FIKa  Mae npaBo  Ha AonoMory.

(  miejscowość/MicL|eslcmb) (data: dd / mm / rrrr)

(Óama:  ÓeHb/Micf]uE,/piK)

(podpis wnioskodawcy)

(nić)nuc  3aF18Hul<a)

7) Niepotrzebne skreślić./HenoTpi6He cKpecJ""
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