
 

 

………………………………………    Załącznik nr 1 do  Zasad i trybu postępowania w zakresie kwalifikowania osób posiadających status uchodźcy lub 

ochronę uzupełniającą do zawarcia umowy o najem lokalu z zasobów mieszkaniowych  m. st. Warszawy 

  Imię i nazwisko wnioskodawcy 
 
……………………………………………………………. 

Data złożenia wniosku o nadanie statusu uchodźcy  
    (z decyzji Szefa  UdsC)  
 

…………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………..          Warszawskie Centrum 
       Adres            Pomocy Rodzinie 

             ul. Lipińska 2 
…………………………………………………………..          01-388 Warszawa 
                    Telefon  / mail                  

    WNIOSEK* O ZAKWALIFIKOWANIE DO ZAWARCIA UMOWY NAJMU MIESZKANIA Z ZASOBÓW M.ST. WARSZAWY 
 
Proszę o zakwalifikowanie do najmu mieszkania wchodzącego w skład zasobów m st. Warszawy dla następujących osób: 

 
  

 
Lp 

 
 
 

Nazwisko i imię 
 
 

 
Stosunek 

pokrewieństwa 
(w stosunku do 
wnioskodawcy) 

 
 

Data 
urodzenia 

Forma uzyskanej 
ochrony  
w Polsce  

(status uchodźcy/ 
ochrona 

uzupełniająca) 

 
Nr  

aktualnej  
karty 

pobytu 

 
Miejsce i okres 

realizacji programu 
integracyjnego 

 
 

Adres  
zamieszkania 

 
Wysokość dochodu   
(średnia miesięczna)  

 

  
 

Wnioskodawca       

  

 

       

  

 

       

  

 

       

  

 

       

-Razem dochód:   

………………………….zł 

- Średnia wysokość  

  na osobę: …………..    zł   

*Wniosek należy wypełnić w języku polskim



 

UMOTYWOWANIE WNIOSKU: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

W tym przedstawienie sytuacji: 

 Rodzinnej: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 Mieszkaniowej: 

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 Zdrowotnej: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 



 

 Materialnej 

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 Działania podjęte na rzecz integracji: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 Inne: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

Warszawa, dnia ……................... r.       ……………………………………… 

  podpis wnioskodawcy 
 

Załączniki obowiązkowe:  
a) kserokopie decyzji o nadaniu statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej –   
    wnioskodawcy, współmałżonka  i  osób pełnoletnich uwzględnionych we wniosku, 
b) kserokopie kart pobytu - wnioskodawcy, współmałżonka i wszystkich  pozostałych osób  

uwzględnionych we wniosku (w przypadku małoletnich dzieci mogą to być inne dokumenty ze 
zdjęciem potwierdzające ich tożsamość), 

c) oświadczenia o sytuacji mieszkaniowej - wnioskodawcy, współmałżonka oraz pełnoletnich osób   
uwzględnionych we wniosku,  którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszych Zasad, 

d) kserokopia pisma o odmowie zakwalifikowania na listę osób oczekujących o najem lokalu z zasobów 
m. st. Warszawy, kierowanego  przez  urząd dzielnicy m. st. Warszawy, właściwy ze względu na 
miejsce zamieszkania - do wnioskodawcy lub innej   z osób uwzględnionych we wniosku. 

 
 



 

Do wniosku można dołączyć, jako dokumenty uzupełniające, nie wymagane formalnie:  
a) opinie i rekomendacje, 
b) inne dokumenty  potwierdzające aktualną sytuację wnioskodawcy i jego rodziny. 

 
_______________________________________________________________________________________ 
Wyrażam/y zgodę na przeprowadzenie wywiadu środowiskowego przez pracownika socjalnego 

Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie, będącego potwierdzeniem , uzupełnieniem informacji  

zawartych we wniosku. 

 
CZYTELNY podpis/y: 

……………………………………  ……………………..…………  ……………………………………………………. 
      Wnioskodawcy          Współmałżonka   Osób pełnoletnich ujętych we wniosku 
 

Oświadczam/y, że wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i przechowywanie moich danych 
osobowych przez Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie oraz zbieranie informacji  na potrzeby ubiegania 
się o zakwalifikowanie do podpisania umowy najmu mieszkania z zasobów lokalowych  m. st. Warszawy.  
Podstawa prawna: Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r . (D. u. Nr 133/97, 
poz.882 i  883) 
 

 
CZYTELNY podpis/y: 
 

……………………………………  ……………………..…………  ……………………………………………………. 
      Wnioskodawcy          Współmałżonka   Osób pełnoletnich ujętych we wniosku 
 
 
 

 


