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Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu 

 

 

Wniosek o udzielenie pomocy dla cudzoziemca  

ubiegającego się o przyznanie pomocy w ramach programu integracji 

 

1. Dane wnioskodawcy: 

a) Imię i Nazwisko: ……………………………………………………………………………………………………….. 

b)  Adres zamieszkania/pobytu: …………………………………………………………………………………... 

c) Telefon kontaktowy: …………………………………………………………………………………………………. 

Wnioskodawca uzyskał status uchodźcy/ochronę uzupełniającą *. 

2. Dane małżonka wnioskodawcy: 

a) Imię i Nazwisko: …………………………………………………………………………………………………. 

Małżonek wnioskodawcy uzyskał status uchodźcy/ochronę uzupełniającą *. 

3. Dane małoletnich dzieci wnioskodawcy: 

a) Imię i Nazwisko: ……………………………………………………………………………………………………………… 

Dziecko uzyskało status uchodźcy/ochronę uzupełniającą *. 

b) Imię i Nazwisko: ……………………………………………………………………………………………………………….. 

Dziecko uzyskało status uchodźcy/ochronę uzupełniającą *. 

c) Imię i Nazwisko: ……………………………………………………………………………………………………………….. 

Dziecko uzyskało status uchodźcy/ochronę uzupełniającą *. 

4. Oświadczam, że zamierzam zamieszkiwać na terenie województwa małopolskiego. 

5. Oświadczam, że z podobnym wnioskiem o udzielenie pomocy, nie zwracałem/łam się na terenie 
innego województwa. 

6. Oświadczam, swoją gotowość przystąpienia do uzgodnionego ze mną programu integracji. 

7. Poinformowany o treści przepisu art. 233 § 1 Kodeksu karnego mówiącego, że „Kto, składając 
zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu 
prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze 
pozbawienia wolności do lat 3” (Dz. U. z 2016 r. poz. 1137 z późn. zm.)  oświadczam, że 
zrozumiałem/łam pouczenie o odpowiedzialności karnej i oświadczam, że powyżej podane przeze 
mnie informacje są zgodne z prawdą.  

………………………………………., ………………………….                               ……………………………………………………… 

                    (miejscowość, data)                                                              (czytelny podpis wnioskodawcy) 

 

 

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

(podpis osoby przyjmującej wniosek) 
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Załączniki – cudzoziemiec posiadający status uchodźcy: 

1. Kopia decyzji o nadaniu statusu uchodźcy 

2. Kopia dokumentu podróży przewidziany w konwencji genewskiej 

3. Kopia karty pobytu wydana w związku z otrzymaniem statusu uchodźcy 

4. Kopie innych dokumentów, które mogą pomóc w opracowaniu jego programu integracji, np. 

świadectwa szkolne, dyplomy, zaświadczenia o odbytych kursach i szkoleniach, prawo jazdy 

 

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

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

Załączniki – cudzoziemiec posiadający ochronę uzupełniającą: 

1. Kopia decyzji o odmowie nadania statusu uchodźcy, w której udzielono mu ochrony 

uzupełniającej 

2. Kopia karty wydanej w związku z udzieleniem ochrony uzupełniającej  

3. Kopie innych dokumentów, które mogą pomóc w opracowaniu jego programu integracji, np. 

świadectwa szkolne, dyplomy, zaświadczenia o odbytych kursach i szkoleniach, prawo jazdy 

 

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

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

 

 

* właściwe podkreślić 


