
Wnioski o przyznanie jednorazowego świadczenia pieniężnego dla obywateli UK 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czyżach informuje o możliwości składania wniosków 

o wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na każdego członka 

rodziny. 

Obywatelowi Ukrainy, przebywającemu legalnie w Polsce, zgodnie z przepisami zawartymi w 

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

terytorium tego państwa, przysługuje pomoc w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego w 

wysokości 300 zł na osobę. Uprawniony do otrzymania świadczenia jest obywatel Ukrainy, który 

wjechał legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terenu Ukrainy w okresie od 

dnia 24 lutego 2022 r. i został wpisany do rejestru PESEL. Świadczenie przeznaczone jest na 

utrzymanie, w szczególności pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej 

oraz opłaty mieszkaniowe. 

Wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego zawiera dane osoby składającej wniosek 

lub dane osoby w imieniu, której wniosek jest składany: 

 - imię (imiona) nazwisko; 

 - datę urodzenia;  

 - obywatelstwo; 

 - płeć; 

 - rodzaj dokumentu stanowiącego podstawę przekroczenia granicy; 

 - serię i numer dokumentu stanowiącego podstawę przekroczenia granicy; 

 - informację o dacie wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

 - adres pobytu; 

 - dane kontaktowe, w tym numer telefonu lub adres poczty elektronicznej (o ile je posiada); 

 - numer PESEL. 

Wniosek w imieniu osoby małoletniej(dziecka poniżej 18 r.ż.) może złożyć przedstawiciel ustawowy, 

opiekun tymczasowy albo osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem. 
 

Wnioski o przyznanie jednorazowego świadczenia pieniężnego można składać w Gminnym Ośrodku 

Pomocy Społecznej w Czyżach w godzinach pracy Ośrodka: poniedziałek – piątek 7.20-15.20   

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 85 655 44 19. 

Wniosek należy złożyć osobiście 

Wnioski niespełniające wymogów będą pozostawiane bez rozpatrzenia. 

 

 

PLIKI DO POBRANIA: 

1. Wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego 

2. Formularz kwalifikujący do przyznania pomocy 

3. Klauzula informacyjna RODO 
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