
DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ  POLSKIEJ

Warszawa, dnia 31 października 2022 r.

Poz. 2226 2226

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 28 października 2022 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania 
i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej  

w związku z działaniami wojennymi

Na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem 
zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie wzoru wniosku 
o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi (Dz. U. poz. 608, 617 i 941) załącznik do rozporządzenia 
otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: M. Kamiński

1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej – administracja publiczna,  na podstawie § 1 
ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra 
Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 2264).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 682, 683, 684, 830, 930, 1002, 1087, 1383, 1561, 1692, 1733 
i 2185. 
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Załącznik do rozporządzenia 
Ministra Spraw Wewnętrznych  
i Administracji z dnia 28 
października 2022 r. (Dz. U. poz. 
……) 

WZÓR 
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 będzie wypłacane świadczenie* 

 

Załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji z dnia 28 października 2022 r. (Dz. U. poz. 2226)

WZÓR
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