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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) 



2 

 

 
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. 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 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) (Dz.Urz.UE.L.119.1) zwanego dalej 
„RODO”, Administrator Danych Osobowych informuje o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących 
prawach z tym związanych: 

1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu, z siedzibą 39-400 
Tarnobrzeg, ul. M. Kopernika 3, tel. 15 823 07 38, e - mail: mopr@mopr.pl, zwany dalej „MOPR”. 

2. W sprawach związanych z ochroną Pani/a danych osobowych może Pani/n kontaktować się z Inspektorem Ochrony 
Danych w MOPR za pośrednictwem: poczty elektronicznej pod adresem e-mail: iod@mopr.pl oraz za pośrednictwem 
poczty tradycyjnej (pisemnie) na adres MOPR. 

3. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane przez MOPR w celu przyznawania zryczałtowanego dodatku energetycznego, tj. 
w szczególności w celu rozpatrzenia wniosku, prowadzenia postępowania administracyjnego zmierzającego do wydania 
decyzji wynikających z ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne oraz Uchwały Nr XIV/134/2019 Rady 
Miasta Tarnobrzega z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego. 
Podstawami prawnymi przetwarzania Pani/a danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c oraz lit. e RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. 
b RODO w związku z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne oraz Uchwałą Nr XIV/134/2019 Rady 
Miasta Tarnobrzega z dnia 27 czerwca 2019 r. oraz ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego. 

4. Pani/a dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie zawartej przez MOPR umowy 
powierzenia przetwarzania danych osobowych, w związku z realizacją przysługujących Pani/u świadczeń,  a także 
podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. 

5. Pani/a dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu określonego w pkt 3, a po tym czasie 
w celu archiwizacyjnym przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa 
 (w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach) oraz obowiązującej w 
MOPR instrukcji kancelaryjnej. 

6. W związku z przetwarzaniem Pani/a danych osobowych, przysługują Pani/u następujące prawa: 
1) prawo dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii na zasadach określonych w art. 15 RODO; 
2) prawo do sprostowania danych osobowych w przypadkach, o których mowa w art. 16 RODO; 
3) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach, o których mowa w art. 18 RODO; 
4) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania w przypadkach, o których mowa w art. 21 RODO; 
5) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa),  w sytuacji, 

gdy uzna Pani/n, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa, w tym RODO. 
7. Podanie przez Panią/a danych osobowych wymaganych dla realizacji świadczenia na podstawie wskazanych podstaw 

prawnych, o których mowa w pkt 3, jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe  – nieprzekazanie danych skutkować 
będzie brakiem możliwości rozpatrzenia wniosku. 

8. Pani/a dane osobowe przetwarzane będą również w sposób zautomatyzowany. Pani/a dane osobowe nie podlegają 
zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym nie podlegają profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 
RODO. 
 

 
 

 
 

        ……………………………………………. 
                   (data i podpis wnioskodawcy) 
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