
Wniosek o udzielenie pomocy pieniężnej

DANE OSOBOWE

Nazwisko i imię 

(imiona)  ......................................................................................................................................................

Nr PESEL ......................................................................

Data urodzenia.............................................................

nr telefonu....................................................................

ADRES ZAMELDOWANIA 

Ulica.......................................................................................................... nr domu ........... 

 nr mieszkania ..............

Kod...................... Poczta ............................................ 

Miejscowość........................................................................

ADRES DO KORESPONDECJI (wypełnić o ile jest inny niż wskazany adres zameldowania)

Ulica...........................................................................................................nr domu ...........  

nr mieszkania ..............

Miejscowość.................................................................

Kod...................... Poczta ............................................

Numer i data wydania zaświadczenia o uprawnieniach 
kombatanckich i osoby represjonowanej:

................................................................................

Symbol i numer pobieranej renty:

......................................................

NAZWA BANKU I NUMER KONTA  (26 znaków), na które ma być przekazana pomoc pieniężna (w 

przypadku niewypełnienia tego pola, pomoc pieniężna zostanie przekazana za pośrednictwem Poczty).

..................................................................................................................................................



DANE DOTYCZĄCE RODZINY WNIOSKODAWCY    (proszę zakreślić):

Liczba osób w gospodarstwie domowym:

a) prowadzę samodzielnie gospodarstwo domowe

b) prowadzę gospodarstwo domowe z żoną/mężem

c) prowadzę gospodarstwo domowe z (podać liczbę osób)  ……………………………………

Uwzględnić należy wszystkie osoby wspólnie zamieszkujące oraz wspólnie gospodarujące (dorośli i dzieci).
W  przypadku,  gdy  członek  rodziny nie  posiada  własnego  dochodu  należy  przedstawić  zaświadczenie
o zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego osoby ubiegającej się o pomoc pieniężną.

OBOWIĄZKOWE ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU
1. Kopia posiadanych uprawnień kombatanckich przyznanych przez:

 Szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych (od dnia 18 maja 2014r.);
 Kierownika Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych (przed 18 maja 2014r.);
 Ministra Pracy i Polityki Społecznej w okresie od 24 stycznia 1991 do 1 sierpnia 1991r.

2. Aktualny  odcinek  renty  lub  emerytury  albo  kopia  decyzji  o  ostatniej  waloryzacji  renty  lub
emerytury bądź inny dokument wystawiony przez organ emerytalno-rentowy.

3. Zaświadczenie  o  wysokości wynagrodzenia  za  pracę współmałżonka oraz  innych  osób wspólnie
zamieszkujących i wspólnie gospodarujących.

4. Nakaz płatniczy podatku rolnego oraz zaświadczenie z  urzędu gminy o wielkości  gospodarstwa
rolnego w hektarach przeliczeniowych.

5. Kopia książki inwalidy wojennego lub legitymacji osoby represjonowanej wydanej przez Zakład 
Ubezpieczeń Społecznych.

6. Kopia zaświadczenia o aktualnym stanie zdrowia, wypisu ze szpitala  (kart szpitalnych).
7. Kopia orzeczenia o inwalidztwie, o niezdolności do pracy lub o stopniu niepełnosprawności.
8. Decyzja  starosty  (lub  prezydenta  miasta)  o  uznaniu  lub  odmowie  uznania  danej  osoby  za

bezrobotną oraz utracie statusu bezrobotnego, przyznaniu, odmowie przyznania, wstrzymaniu lub
wznowieniu  wypłaty  oraz  utracie  lub  pozbawieniu  prawa  do  zasiłku,  stypendium  i  innych
finansowanych z Funduszu Pracy świadczeń niewynikających z zawartych umów albo oświadczenie
o pozostawaniu w ewidencji bezrobotnych lub poszukujących pracy.

9. Zaświadczenie albo oświadczenie o kontynuowaniu nauki w gimnazjum, szkole ponadgimnazjalnej
szkole ponadpodstawowej lub szkole wyższej.

10.W przypadku wystąpienia klęski żywiołowej, pożaru, kradzieży itp. zaświadczenie z Urzędu Gminy 
o poniesionych stratach bądź inne dokumenty potwierdzające zdarzenie.

DODATKOWE ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU:

Osoba  ubiegająca  się  o  dofinansowanie  do  zrealizowanego dostosowania  mieszkania  do
potrzeb  osoby  niepełnosprawnej,  zakupu  sprzętu  ortopedycznego,  środków  pomocniczych,
odpłatnego  leczenia  operacyjnego  itp.  powinna załączyć  kopię  imiennej faktury  VAT za  zakupiony
sprzęt (wykonaną usługę).

Osoba ubiegająca się o dofinansowanie do planowanego dostosowania mieszkania do potrzeb
osoby  niepełnosprawnej,  zakupu  sprzętu  ortopedycznego,  środków  pomocniczych,  odpłatnego
leczenia operacyjnego itp. powinna załączyć fakturę pro forma (kosztorys) oraz zlecenie lekarskie bądź
zaświadczenie lekarskie wskazujące na konieczność zaopatrzenia lub podjęcia leczenia. 



Zgodnie z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego (Dz. U. z 1997 r. Nr 88 poz. 553, ze zm.) oświadczam, że

jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

..............................................                                   ............................................................
        miejscowość i data                                                                                                 WŁASNORĘCZNY PODPIS WNIOSKODAWCY

Gdy  podanie  wnosi  osoba,  która  nie  może  lub  nie
umie złożyć podpisu, podanie lub protokół podpisuje
za nią inna osoba przez nią upoważniona, czyniąc o
tym wzmiankę obok podpisu (art. 63 kpa).

Lp. CEL POMOCY (proszę zakreślić właściwe i załączyć fakturę(y) VAT lub kosztorys)

1. leczenie i zakup leków

2. zakup opału

3.
sprzęt pomocniczy, np. aparat słuchowy, wózek inwalidzki, łóżko rehabilitacyjne; jaki?: 

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

4. pokrycie kosztów związanych z operacją (nierefundowaną przez NFZ)

5. dostosowanie mieszkania do potrzeb osoby niepełnosprawnej

6. pobyt w sanatorium/planowane sanatorium

7. koszty związane z pogrzebem współmałżonka 

8. pokrycie szkód wyrządzonych przez powódź, pożar lub inny przypadek losowy, strat poniesionych
w związku z kradzieżą (proszę załączyć zaświadczenie ze Straży Pożarnej, Policji, Urzędy Gminy  lub
inne potwierdzające zdarzenie i ew. szacunek strat)

9. wysokie koszty utrzymania oraz usługi opiekuńcze 

10. inny:….……………………………………………………………………………………………………………………….………

Opinia i propozycja Zarządu Oddziału:

Pieczęć  Zarządu  Oddziału  oraz  podpis  prezesa  Zarządu
Oddziału lub upoważnionego członka Zarządu 

Opinia Zarządu Okręgowego - proponuje się:
- udzielenie pomocy w kwocie…………………………..…
  ze środków na pomoc dla kombatantów;
- odmówić udzielenia pomocy, uzasadnienie:

Pieczęć  Zarządu  Okręgowego  oraz  podpis  Prezesa  Zarządu
Okręgowego  lub upoważnionego członka Zarządu 



 W przypadku realizacji wniosku z:
- funduszu społecznego ZG lub
- środków własnych ogniw organizacyjnych.

Decyzja:
- Zarządu Okręgowego (w przypadku realizacji wniosku z funduszu społecznego ZG);
- Zarządu Oddziału (w przypadku realizacji wniosku ze środków własnych ogniwa 

organizacyjnego):

1. Przyznaje się pomoc pieniężną w wysokości ……….………………..……….…………………. zł 

………………………………………………………………… z funduszu ………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Odmawia się przyznania pomocy z powodu 

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

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

3. Wnosi się o przyznanie pomocy przez Zarząd Główny/Zarząd Okręgowy*  z powodu:

- braku środków finansowych;

- innych okoliczności uzasadniających przyznanie pomocy (podać jakich) 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

Podpis Prezesa Zarządu Okręgowego 
lub Prezesa Zarządu Oddziału

*niepotrzebne skreślić


	OBOWIĄZKOWE ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU

