
 
 
 
 

WNIOSEK 
o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego 

 
 

1.  Wnioskodawca:  
  (imię i nazwisko) 

 

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

 

3. PESEL:            
 

4. Nr telefonu
1
:  

 
 

5.  Ilość osób w gospodarstwie domowym:  
   

 

OŚWIADCZENIE 

 
Oświadczam, co następuje: 

 powyższe dane są prawdziwe; 

 zamieszkuję w miejscu dostarczania energii elektrycznej; 

 zapoznałem/am się z warunkami uprawniającymi do uzyskania zryczałtowanego dodatku energetycznego; 

 umowa kompleksowa lub umowa sprzedaży energii elektrycznej zawarta z przedsiębiorcą energetycznym jest 
obowiązująca. 

 

Do wniosku dołączam: 

 kopię umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorcą 
energetycznym (oryginał do wglądu). 

 
 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE FORMY PŁATNOŚCI 

Zryczałtowany dodatek energetyczny: 
 

 proszę przekazać na wskazany poniżej rachunek bankowy: 
 
Nr rachunku: 

                          

 

Nazwa banku ……………………………………………………………...………………………….. 
 

 odbiorę osobiście gotówką.  
 

 

WARUNKI UPRAWNIAJĄCE DO UZYSKANIA DODATKU ENERGETYCZNEGO 

1. 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. 

2. 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. 

 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1
 pole nieobowiązkowe 



 
 
 
 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE  

DOTYCZĄCE OSÓB ZAMIESZKUJĄCYCH W GOSPODARSTWIE DOMOWYM 

1    

 imię i nazwisko stopień pokrewieństwa PESEL 

2    

 imię i nazwisko stopień pokrewieństwa PESEL 

3    

 imię i nazwisko stopień pokrewieństwa PESEL 

4    

 imię i nazwisko stopień pokrewieństwa PESEL 

5    

 imię i nazwisko stopień pokrewieństwa PESEL 

6    

 imię i nazwisko stopień pokrewieństwa PESEL 

7    

 imię i nazwisko stopień pokrewieństwa PESEL 

8    

 imię i nazwisko stopień pokrewieństwa PESEL 

9    

 imię i nazwisko stopień pokrewieństwa PESEL 

10    

 imię i nazwisko stopień pokrewieństwa PESEL 
 
 
 
 
 
 

 
 

    Rzeszów, dnia ……………………………………                                                                 …….……………………………………………………………………. 
                                                                                                                                      (podpis wnioskodawcy) 

  



Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (RODO
2
)  

w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Rzeszowie 

1. Tożsamość i dane 

kontaktowe 

administratora 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej reprezentowany przez Dyrektora z siedzibą  

ul. Jagiellońska 26, 35-025 Rzeszów. Można się z nami kontaktować  

w następujący sposób: 

a) listownie: ul. Jagiellońska 26, 35-025 Rzeszów, 

b) za pośrednictwem poczty elektronicznej:  

sekretariat@mopsrzeszow.pl, 

c) telefonicznie: (17) 853-39-27, (17) 853-57-53, (17) 853-51-33. 

2. Dane kontaktowe 

inspektora ochrony 

danych 

Mogą Państwo kontaktować się również z wyznaczonym przez MOPS 

inspektorem ochrony danych za pośrednictwem poczty elektronicznej: 

iod@mopsrzeszow.pl, tel. (17) 853-39-27. 

3. Cele przetwarzania 

danych osobowych 

Państwa dane osobowe są przetwarzane przez MOPS w celu realizacji 

Państwa wniosków poprzez ustalenie uprawnień i wypłatę 

zryczałtowanych dodatków energetycznych. 

4. Podstawy prawne 

przetwarzania 

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie: 

a) przepisów prawa – art. 6 ust. 1 lit. c RODO
2
: 

 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. prawo energetyczne 

 ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych 

 ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania 

administracyjnego 

b) wyrażonej przez Państwa zgody (w zakresie numeru telefonu), która 

może zostać odwołana w dowolnym czasie - art. 6 ust. 1  

lit. a RODO
2
 

5. Informacje o odbiorcach 

danych osobowych lub 

kategoriach odbiorców, 

jeżeli istnieją 

Odbiorcą Państwa danych osobowych będą podmioty i instytucje 

uprawnione z mocy prawa (organy kontrolne, organy ścigania)  

oraz podmioty, którym powierzyliśmy przetwarzanie danych na 

podstawie zawartych umów w związku z korzystaniem przez Miejski 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie z systemów informatycznych 

wspomagających pracę (AGEMA Systemy Informatyczne oraz Sygnity 

Spółka Akcyjna). 

6. Okres przechowywania 

danych 

Państwa dane osobowe będą przechowywane zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa, nie dłużej niż 5 lat od dnia zaprzestania wypłacania 

dodatku energetycznego.  

W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do czasu jej 

odwołania. 

7. Prawa przysługujące 

osobie, której dane 

dotyczą 

Przysługuje Państwu prawo do: 

 dostępu do treści swoich danych oraz otrzymywania ich kopii, 

 sprostowania (poprawiania) swoich danych, 

 usunięcia swoich danych osobowych, 

 wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, 

 prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urząd Ochrony 

Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

8. Informacja o wymogu 

podania danych 

Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne  

w celu dokonania prawidłowej obsługi Państwa wniosków o przyznanie 

zryczałtowanego dodatku energetycznego. 

 

                                                 
2
 Rozporządzenie 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 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.). 
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