
 

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.Telefon  

 

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 aktualnej umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartą z przedsiębiorcą 

energetycznym ( oryginał do wglądu). 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE  FORMY PŁATNOŚCI 

Zryczałtowany dodatek energetyczny proszę przekazywać: 

□ Na wskazany poniżej rachunek bankowy: 

Nr rachunku:    

                          
 

Nazwa banku 

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

□ Na rachunek bankowy przedsiębiorcy energetycznego, z którym posiadam zawartą umowę kompleksową 

lub umowę sprzedaży energii elektrycznej 
Nr rachunku: 

                          
 

 

 

 

 

 

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

(podpis przyjmującego)      (podpis wnioskodawcy) 

 

 



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 2001r. o dodatkach 

mieszkaniowych (Dz.U. z 2013r., poz. 966), która jest stroną  umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii 

elektrycznej zawartej z przedsiębiorcą energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczenia 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. 

 

POUCZENIE W SPRAWIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH  DO DODATKÓW ENERGETYCZNYCH 

 

Stosując się do 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) informujemy, iż przysługują 

Pani/Panu niżej określone prawa. 

 

Administratorem danych osobowych ujawnionych w formularzu jest  Dyrektor Miejskiego Ośrodka 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. 

 

Dane są przetwarzane w celu realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo Energetyczne oraz w 

celu archiwalnym zgodnie z ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz wydanych na jej podstawie 

aktach wykonawczych, a także w celu kontrolnym. Dane konieczne do rozpatrzenia wniosku są zbierane i 

wykorzystywane przez Ośrodek dla  prowadzonych postępowań administracyjnych zmierzających do wydania decyzji 

administracyjnych w celu przyznania zryczałtowanego dodatku energetycznego. 

 

Pozyskiwanie danych odbywa się poprzez złożenie przez osobę ubiegającą się o świadczenie wypełnionego wniosku o 

przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego wraz kopią umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii 

elektrycznej zawartej z przedsiębiorcą energetycznym. 

 

Powyższe dane będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 5 lat od dnia zaprzestania wypłacania dodatku. 

 

Dane nie będą udostępnione innym podmiotom, za wyjątkiem przypadków, kiedy zasadność udostępnienia wynika z 

przepisów prawa. Dane mogą być jednak przekazywane innym podmiotom zapewniającym obsługę administracyjną, 

techniczną i informatyczną MOPR, a w szczególności podmiotom administrującym systemami informatycznymi, 

serwisującym sprzęt informatyczny, zapewniającym transport dokumentów i nośników elektronicznych, zapewniającym 

niszczenie dokumentów i nośników elektronicznych oraz podmiotom zapewniającym obsługę prawną. 

 

Przekazanie danych realizowane będzie na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania, a podmioty 

przetwarzające mogą je przetwarzać jedynie na polecenie Ośrodka, co należy rozumieć w ten sposób, że nie są 

uprawnione do przetwarzania tych danych we własnych celach. 

 

 Posiada Pani/Pan prawo z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa do: żądania od administratora dostępu do   

danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody . 

 

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego  tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych. 

 

Podanie danych jest obowiązkowe i wynika z ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne, a odmowa podania 

danych wiązać się  będzie z brakiem możliwości rozpatrzenia wniosku. 

 

 

        ……………………………………………. 

            (data i  podpis wnioskodawcy) 

 

mailto:iod@mopr.pl

