
OŚWIADCZENIA WNIOSKODAWCY  

dotyczy: aktualizacji danych zawartych we wniosku w ramach programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym 

poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”-  Modułu III, 

złożonym przez rodzica / opiekuna prawnego niepełnoletniego dziecka / podopiecznego  lub 

złożonym przez rodzica / opiekuna prawnego pełnoletniego dziecka / podopiecznego (dotyczy wyłącznie 

osób częściowo lub całkowicie ubezwłasnowolnionych) 

 

 
Imię i Nazwisko Wnioskodawcy 

 

 
Adres 

 

W związku ze złożeniem wniosku za miesiące, które nie upłynęły z chwilą złożenia tego wniosku oświadczam, że:  
 

1. wnoszę o rozszerzenie zakresu złożonego już wniosku, do maksymalnej wysokości udzielanego w programie 

wsparcia – za 3 miesiące: marzec, kwiecień, maj, tj. do kwoty: 1 500,00 zł (500,00 zł miesięcznie). 
 

2. znam   warunki   dofinansowania   w   Module   III   Programu   i   nie pobrałem ani nikt   z   moich członków   

rodziny   nie  pobrał  jak również   nikt   z   nich   nie   jest  uprawniony do pobrania – dodatkowego   

zasiłku   opiekuńczego o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach 

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 

wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, celem sprawowania nade mną opieki. Zasiłek ten przysługuje 

zatrudnionemu opiekunowi (najczęściej rodzicowi) zwolnionemu od wykonywania pracy, z powodu 

konieczności osobistego sprawowania opieki. 
 

3. placówka do której uczęszcza moje dziecko / mój podopieczny była nieczynna przez okres co najmniej 5 dni 

kalendarzowych w miesiącach następnych po miesiącu złożenia wniosku. 

 

 

 

Data i podpis Rodzica / Opiekuna 
 

 

 

Dyspozycja dotycząca wypłaty przyznanej w ramach programu pomocy: 

 

Informacja o rachunku bankowym, na który mają zostać przekazane środki w przypadku przyznania świadczenia 

w ramach Modułu III programu: 

 przelew na konto Wnioskodawcy, lub  przelew na konto osoby upoważnionej przez Wnioskodawcę 

Dane właściciela rachunku:  

Nazwa banku:  

Numer rachunku bankowego:  
 

 

 

Poniższą płatność dopuszcza się wyłącznie w przypadku gdy Wnioskodawca nie posiada rachunku bankowego 

i nie może nikogo upoważnić: 

 wypłata w KASIE MOPS,   lub   wypłata przekazem pocztowym na adres domowy 

 

 

 

 

Data i podpis Rodzica / Opiekuna 
 

 


