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[1]
Uwaga, od 29 kwietnia 2022 r. nastąpiły zmiany w zakresie wypłaty świadczenia dla osób,
które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie uchodźcom z Ukrainy.
Wsparcie jest udzielane zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w
związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Obsługą wniosków o wypłatę
świadczenia zajmuje się miejska jednostka - Toruńskie Centrum Usług Społecznych.
W związku ze zmianą rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 29 kwietnia
2022 r. (poz. 941) aktualizacji uległa forma wniosku oraz załącznika (Karty osoby przyjętej do
zakwaterowania).
W ramach przeprowadzonej nowelizacji najistotniejszą zmianą, poza wydłużeniem okresu na jaki
przysługuje świadczenie z 60 do 120 dni, jest ujednolicenie sposobu identyfikacji obywateli w
Karcie jedynie w oparciu o numer PESEL. Prosimy o stosowanie nowej formy (dostępna u dołu strony)
dla wniosków składanych po 29.04.2022 roku. Dodatkowo do składanego wniosku należy pobrać,
wypełnić i dołączyć "Załącznik nr 2 do wniosku".
Wniosek wraz z załącznikami można obecnie złożyć w następujących punktach:
• w siedzibie Toruńskiego Centrum Usług Społecznych przy ul. Konopnickiej 13 (parter);
• w Punkcie Informacyjnym Urzędu Miasta na terenie CH Plaza - do skrzynki podawczej oznaczonej
logo TCUS;
• w Punkcie Informacyjnym Urzędu Miasta na terenie CH Copernicus – do skrzynki podawczej
oznaczonej logo TCUS;
lub przesłać za pośrednictwem profilu zaufanego na skrzynkę podawczą Toruńskiego Centrum
Usług Społecznych.

Strona 1 z 2

Zmiany w wypłacie świadczenia 40 zł
Opublikowano na www.torun.pl (https://torun.pl)
W celu uzyskania informacji o sposobie wypełnienia wniosku i jego składania lub umówienia się na
wizytę w siedzibie TCUS można zadzwonić pod następujące numery telefonów:
•
•
•
•

56 611 89 40
56 611 89 42
+48 512 073 113
+48 506 082 794

Jesteśmy do Państwa dyspozycji w godzinach pracy Centrum, tj. 7:30-15:30, w przypadku większego
zainteresowania uruchomione zostaną dyżury popołudniowe oraz weekendowe.
Prosimy o zapoznanie się z załączoną "Klauzulą informacyjną RODO".
Wnioski do pobrania:

Wniosek o wypłatę świadczenia – wersja edytowalna [2]
Wniosek o wypłatę świadczenia – pdf [3]
Załącznik do wniosku.doc [4] (dni zakwaterowania) - wersja edytowalna
Załącznik do wniosku. pdf [5] (dni zakwaterowania)
Załącznik nr 2 do wniosku.doc [6] (dane osób) - wersja edytowalna
Załącznik nr 2 do wniosku.pdf [7] (dane osób)

Klauzula RODO (pdf) [8]
Fot. Sławomir Kowalski

Odnośniki:
[1] https://torun.pl/sites/default/files/2022_03_16-rejestracja-pesel-ch-plaza_005_skf.jpg
[2] https://torun.pl/sites/default/files/pliki/wniosek_o_wyplate_swiadczenia_wersja_edytowalna-wzor_z
_dn_29-04-2022-poz._941.docx
[3] https://torun.pl/sites/default/files/pliki/wniosek_o_wyplate_swiadczenia_wersja_pdf-wzor_z_dn_2904-2022-poz._941.pdf
[4] https://torun.pl/sites/default/files/pliki/zalacznik_do_wniosku_wersja_edytowalna-wzor_z_dn_09-04
-2022.docx
[5]
https://torun.pl/sites/default/files/pliki/zalacznik_do_wniosku_wersja_pdf-wzor_z_dn_09-04-2022.pdf
[6] https://torun.pl/sites/default/files/pliki/zalacznik_nr_2_do_wniosku_o_swiadczenie_pieniezne-wersj
a_edytowalna.docx
[7] https://torun.pl/sites/default/files/pliki/zalacznik_nr_2_do_wniosku_o_swiadczenie_pieniezne-wersj
a_pdf.pdf
[8] https://torun.pl/sites/default/files/pliki/klauzula_informacyjna_rodo.pdf
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