WNIOSEK
O PRZYZNANIE DORAŹNEJ POMOCY
FINANSOWEJ LUB RZECZOWEJ
Prosimy o wypełnienie wniosku na komputerze lub czytelnie pismem ręcznym (w miarę możliwości drukowanymi
literami). Prosimy o przekreślenie rubryk zawierających informacje niedotyczące Wnioskodawcy lub o wyraźne
zaznaczenie w inny sposób, że dana rubryka nie dotyczy Wnioskodawcy.
Gdyby ilość miejsca na formularzu wniosku okazała się niewystarczająca dla podania wszystkich informacji, które
Wnioskodawca powinien lub chce zamieścić we wniosku, prosimy o zaznaczenie tego faktu w treści wniosku i
przedstawienie dodatkowych informacji na odrębnych kartkach załączonych do wniosku.
Prosimy także o załączenie do wniosku posiadanych przez Wnioskodawcę dokumentów potwierdzających
okoliczności wskazane we wniosku (z wyjątkiem informacji ujawnionych w Krajowym Rejestrze Sądowym, które
Fundacja zweryfikuje we własnym zakresie).
Wypełniony i podpisany wniosek wraz z załącznikami prosimy przesłać na adres:
Fundacja "Prawo do Pomocy" ul. Lwowska 19 00-660 Warszawa

Część A - Informacje o Wnioskodawcy
Imię (imiona)

Nazwisko

Posiadany dokument tożsamości
(rodzaj, seria i numer)

Stan cywilny Wnioskodawcy

PESEL

NIP

Adres stałego zamieszkania

Adres do korespondencji

Telefon lub telefony kontaktowe

E-mail (opcjonalnie)

WARSAW-1/255376/01A

513358/60-40374509

Wykształcenie wnioskodawcy (ukończone szkoły i uczelnie, ewentualnie informacja o stanie studiów)

Przynależność do samorządu zawodowego, tytuły zawodowe, ewentualnie informacja o przebiegu
szkolenia zawodowego /jeśli dotyczy Wnioskodawcy/

Część B Charakterystyka pomocy, której dotyczy wniosek
1. Typ świadczenia (pomoc finansowa lub rzeczowa)

2. Wnioskowane świadczenie
/w przypadku wniosku o świadczenie pieniężne prosimy o podanie kwoty; w pozostałych przypadkach
prosimy o możliwie dokładne opisanie wnioskowanego świadczenia, w miarę możliwości określając jego
szacunkową wartość; w przypadku prośby o świadczenie wypłacane w ratach, prosimy podanie
wnioskowanej wysokości rat i okresu, w jakim świadczenie miałoby być wypłacane/

Część C - Uzasadnienie wniosku
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Część D - Informacja o sytuacji materialnej
1. Stan rodzinny
Liczba osób pozostających z wnioskodawcą we wspólnym gospodarstwie domowym

Dochód brutto na jedną osobę w gospodarstwie domowym Wnioskodawcy w złotych (prosimy
jednocześnie o załączenie do wniosków dokumentów potwierdzających wysokość dochodu takich jak np.
zaświadczenia od pracodawców, zaświadczenia z urzędu skarbowego):

Dane dotyczące członków rodziny pozostających z Wnioskodawcą we wspólnym gospodarstwie
domowym
/prosimy o wpisanie danych osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym z Wnioskodawcą:
małżonka lub osoby pozostającej we wspólnym pożyciu z wnioskodawcą, wstępnych, zstępnych i osób
pozostających w stosunku przysposobienia lub pod opieką wnioskodawcy/

Imię i nazwisko

Data urodzenia

Stopień pokrewieństwa /lub rodzaj stosunku
łączącego osobę z wnioskodawcą/

3. Majątek /prosimy o możliwe szczegółowe opisanie stanu majątkowego Wnioskodawcy, wskazując
jednocześnie tytuł prawny do poszczególnych składników majątkowych (własność, użytkowanie wieczyste itp.,
prawo spółdzielcze, najem, dzierżawa, użyczenie)/

Nieruchomości (ze wskazaniem adresu i szacunkowej wartości)
domy (wielkość w m2) + powierzchnia działki w m2
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mieszkania (powierzchnia w m2)

nieruchomści rolne (powierzchnia)

inne nieruchomości (rodzaj i powierzchnia w m2)

Posiadany majątek
środki pieniężne ze wskazaniem waluty, papiery wartościowe inne niż akcje, instrumenty finansowe (w
tym jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, itp.)
/w przypadku środków pieniężnych prosimy o podanie ich wysokości i waluty, w przypadku pozostałych aktywów
ich wartość w dacie złożenia wniosku; jeżeli łączna wartość w/w majątku w dacie złożenia wniosku nie przekracza
dwóch tysięcy złotych, prosimy o wpisanie - nie dotyczy/

akcje i udziały w spółkach prawa handlowego, członkostwo w spółdzielniach innych niż spółdzielnie
mieszkaniowe
/prosimy o podanie firmy spółki lub spółdzielni (i w miarę możliwości także jej numeru KRS) oraz liczbę
posiadanych akcji/udziałów, prosimy także o ujawnienie członkostwa w spółkach osobowych/
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rzeczy wartościowe
/prosimy o wskazanie posiadanych przez Wnioskodawcę rzeczy o wartości jednostkowej powyżej 10 000 zł;
ponadto w przypadku przedmiotów kolekcjonerskich (takich jak np. monety, biżuteria, dzieła sztuki, metale,
kamienie szlachetne, znaczki pocztowe), prosimy o ich wskazanie, jeżeli łączna wartość przedmiotów
kolekcjonerskich przekracza 10.000 zł nawet gdy ich wartość jednostkowa jest niższa niż 10.000 złotych; w każdym
przypadku prosimy o określenie szacunkowej wartości każdej wskazanej rzeczy (w przypadku zbioru rzeczy wartości łącznej) według stanu na dzień złożenia wniosku

4. Dochody i źródła utrzymania Wnioskodawcy
/należy wpisać wszystkie dochody i źródła utrzymania Wnioskodawcy; w miarę możliwości prosimy o załączenie
kopii zaświadczeń z urzędu skarbowego dotyczących dochodów Wnioskodawcy za ubiegły rok/

z jakiego tytułu

wysokość lub wartość
(rodzaj) świadczenia (z
zaznaczeniem czy
miesięcznie czy rocznie)

uwagi

5. Działalność gospodarcza i członkostwo w organach spółek prawa handlowego lub innych
podmiotów wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego
/w przypadku gdy wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą lub jest członkiem prosimy organów
podmiotów wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego prosimy informację na temat zakresu tej działalności (w
miarę możliwości o kopię wpisu do ewidencji działalności gospodarczej) lub informację na temat nazwy (firmy)
podmiotu, sprawowanej funkcji oraz szczegóły świadczeń otrzymywanych przez Wnioskodawcę z tego tytułu/
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6. Inne dane o majątku, dochodach i źródłach utrzymania oraz zobowiązaniach i bieżących
wydatkach Wnioskodawcy
/przykładowo należy wpisać wysokość i rodzaj zobowiązań oraz wierzytelności, koszty ponoszone z tytułu leczenia,
utrzymania mieszkania itp./

Miejscowość i data

Podpis Wnioskodawcy

Wyrażam zgodę na: gromadzenie i przetwarzanie danych podanych we Wniosku, w tym danych dotyczących
mojego stanu zdrowia, w celach bezpośrednio związanych z działalnością statutową Fundacji "Prawo do Pomocy"
("Fundacja"), w szczególności w celu rozpatrzenia Wniosku i zawarcia na jego podstawie umowy w sprawie
przekazania mi przez Fundację pomocy objętej Wnioskiem.
Przyjmuję jednocześnie do wiadomości, że:·
• administratorem przekazanych przeze mnie danych jest Fundacja "Prawo do Pomocy", z siedzibą w
Warszawie, 00-660, ul. Lwowska 19.
• przekazanie moich danych jest dobrowolne i przysługuje mi prawo wglądu do moich danych oraz ich
poprawiania zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r.,
nr 133, poz. 883 z późn. zm.).

Miejscowość i data
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Podpis Wnioskodawcy
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