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Wniosek z dnia 2 czerwca 2022 r. 

 

W odpowiedzi na Pana wniosek przesłany drogą elektroniczną do Urzędu Miasta 

Szczecin w dniu 2 czerwca 2022 r. o udostępnienie informacji publicznej w sprawie konta 

bankowego nr 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378, służącego do wpłat na pomoc 

dla uchodźców z Ukrainy, na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie 

do informacji publicznej oraz informacji przekazanych przez Wydział Zarządzania Finansami 

Miasta oraz Wydział Księgowości Urzędu Miasta Szczecin, informuję, że od momentu założenia 

ww. rachunku bankowego tj. od dnia 28.02.2022 r. do dnia 08.06.2022 r. została wpłacona 

kwota 9.590,00 zł. Dokonano łącznie 35 wpłat przez 27 osób (w tym 5 osób dokonało wpłat 

dwukrotnie, a 1 osoba trzykrotnie). 

Co zaś się tyczy celu wydatkowania środków, wskazuję, że w budżecie Miasta Szczecin 

zaplanowane zostały dochody i wydatki z tytułu darowizn na Pomoc dla uchodźców 

z Ukrainy w wysokości 100.000 zł. Na dzień 8 czerwca br. z tego tytułu wpłynęły środki 

w wysokości 9.590 zł, które przeznaczone zostały na współfinansowanie usług fotograficznych 

dla uchodźców z Ukrainy, którzy przekroczyli granicę Polski od dnia 24 lutego br. w związku 

z konfliktem zbrojnym. Środki na ten cel, otrzymane z Funduszu Pomocy utworzonego w Banku 

Gospodarstwa Krajowego, są niewystarczające. Obywatel Ukrainy otrzymuje możliwość 

nieodpłatnego wykonania fotografii w celu ubiegania się o nadanie nr PESEL, wraz ze statusem 

uchodźcy, dzięki któremu może otrzymać m.in. pomoc w postaci jednorazowego świadczenia 

pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę przeznaczonego na utrzymanie, a w szczególności 

na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty 

mieszkaniowe. 

  Z poważaniem 

 

 



 

 

Administrator - Gmina Miasto Szczecin - Urząd Miasta Szczecin z siedzibą w Szczecinie, pl. Armii Krajowej 1 informuje 

Panią/Pana o realizacji nałożonego na administratora obowiązku informacyjnego istniejącego w przypadku pozyskiwania 

danych osobowych zgodnie z art. 13, 14 i 15 rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) zwanego 

RODO.  

 

Inspektor ochrony danych w Gminie Miasto Szczecin - Urząd Miasta Szczecin: Dane kontaktowe: Inspektor ochrony danych: 

Urząd Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, telefon: 914245702, e-mail: iod@um.szczecin.pl  

Informuję o prawie żądania od Urzędu Miasta Szczecin dostępu do danych osobowych, prawie do ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych  

w zakresie uregulowanym w RODO.  

 

Jednocześnie informuję o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

gdy uzasadnione jest, iż dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami RODO. Pełna treść 

klauzuli informacyjnej dotyczącej obowiązków Administratora - Gminy Miasto Szczecin - Urzędu Miasta Szczecin zamieszczona 

jest na stronie BIP, w zakładce „Ochrona danych osobowych/RODO”. 

 


