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WNIOSEK 

o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego 

1.Wnioskodawca……….……………………………………………………………………………………………… 
                                   (imię i nazwisko)  

 

 

 

2. Adres zamieszkania ………………………………………………………………………………………………… 
(kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu, nr mieszkania) 

 

3.PESEL             4.Telefon 
(nieobowiązkowo) 

 

 

5. Liczba osób w gospodarstwie domowym: ………………………………………………………………………… 

 

Oświadczam, że: 

- mam przyznany dodatek mieszkaniowy 

- zamieszkuję w miejscu dostarczania energii elektrycznej 

- umowa kompleksowa lub umowa sprzedaży energii elektrycznej zawartą  z  przedsiębiorcą energetycznym   

jest obowiązująca 

- zapoznałem/łam się z warunkami uprawniającymi do uzyskania zryczałtowanego dodatku energetycznego 

 

□ Do  wniosku dołączam kopię umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartą                

z przedsiębiorcą energetycznym (oryginał do wglądu). 

□ Kopia  umowy  kompleksowej  lub  umowy  sprzedaży  energii  elektrycznej  zawarta  z  przedsiębiorcą 

energetycznym została dołączona do poprzedniego wniosku. 

 

Zryczałtowany dodatek energetyczny proszę przekazywać na wskazany poniżej rachunek bankowy: 
Nr rachunku:    

                          
 

Nazwa banku  

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

Właściciel rachunku  

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

Inna forma płatności: 

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

 

Prawdziwość danych zawartych we wniosku potwierdzam własnoręcznym podpisem. 

 
 

 

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

              (data i podpis przyjmującego)               (data i podpis wnioskodawcy) 
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WARUNKI UPRAWNIAJĄCE DO UZYSKANIA DODATKU ENERGETYCZNEGO 

 

     Zryczałtowany dodatek energetyczny przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej tj. osobie, 

której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach 

mieszkaniowych, która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej                

z przedsiębiorcą energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej. 

    Dodatek energetyczny wypłacany jest do 10 dnia każdego miesiąca z góry, z wyjątkiem miesiąca stycznia,                

w którym dodatek energetyczny wypłaca się do 30 stycznia danego roku. 

 

 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych 

 

- Administratorem danych osobowych ujawnionych we wniosku jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie                            

z siedzibą w Tarnobrzegu ul. M. Kopernika 3, tel: 15 823 07 38, e-mail: mopr@mopr.pl. We wszystkich sprawach 

związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych  pod 

adresem e-mail: iod@mopr.pl. 

- Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu otrzymania pomocy finansowej o charakterze socjalnym - 

wypłata dodatku energetycznego.  

- Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą na podstawie ustawy z 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne; 

ustawy z 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych; ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego. 

- Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez upoważnionych pracowników administratora danych 

osobowych. 

- Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane (przechowywane) przez okres 5 lat od dnia zaprzestania wypłacania 

dodatku. 

- Przysługuje Panu/Pani prawo do wglądu i poprawy przetwarzanych Pana/Pani danych osobowych w każdym 

czasie.  

- Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Nie będą podlegać profilowaniu. 

- Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.  

- Podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie 

brak rozpatrzenia wniosku w sprawie dodatku energetycznego. 

- Ma Pan/Pani prawo do: dostępu do swoich danych osobowych i uzyskania kopii, sprostowania swoich danych, 

ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 

- Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi dotyczącej niezgodności przetwarzania przekazanych danych osobowych 

z RODO do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 

00-193 Warszawa. 

 

 

 

 

        ……………………………………………. 

                   (data i podpis wnioskodawcy) 

mailto:iod@mopr.pl

