
WNIOSEK 
o przyznanie dodatku energetycznego 

 

1. DANE WNIOSKODAWCY 

Nazwisko: 
 

Imię: 

Kod pocztowy: 
 

Miejscowość: 

Ulica: 
 

Nr domu: Nr lokalu: 

Liczba osób w gospodarstwie domowym (razem z Wnioskodawcą): 
 

 

2. WNIOSEK I OŚWIADCZENIA WNIOSKODAWCY 

Zgodnie z przepisem art. 5 d ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, 
składam wniosek o przyznanie dodatku energetycznego. 
Jednocześnie oświadczam, co następuje: 

1) przyznano mi dodatek mieszkaniowy, 
2) jestem stroną obowiązującej umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii 

elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym, 
3) zamieszkuję w miejscu dostarczania energii elektrycznej, 
4) proszę o wypłacanie dodatku energetycznego (zaznacz odpowiedni kwadrat) 

 
                 W kasie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej 
 
                 Na rachunek bankowy: 
 

 
 

                         

     5) o zmianie okoliczności, o których mowa w punktach 2) i 3) powyżej zobowiązuję się                          
niezwłocznie powiadomić Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej.   
  

 
 

3. POUCZENIA 

1. 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. 

3. Do wniosku należy dołączyć kopię umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii 
elektrycznej zawartej  z przedsiębiorstwem energetycznym. 

 

 

 

 

 



 

4. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

Zgodnie z Rozporządzeniem 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 
zarządzenie o ochronie danych) z późn. zm. (dalej zwanym RODO) Miejski Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w Rudzie Śląskiej informuje, iż: 

1. Administratorem danych osobowych ujawnionych w formularzu wniosku jest Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej, ul. Jadwigi Markowej 20, 41-709 Ruda Śląska. 

2. Został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się w następujący 
sposób: tradycyjny pod adresem wskazanym w pkt. 1, elektroniczny pod adresem: 
abi@mops.rsl.pl oraz telefonicznie pod numerem 32/344-03-24 wew. 376. 

3. Podanie danych, jest niezbędne w celu rozpatrzenia wniosku o przyznanie dodatku energe-
tycznego na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne i w tym celu dane 
będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odmowa podania danych, wiązać się będzie 
z brakiem możliwości rozpatrzenia wniosku. 

4.  Administrator nie udostępnia Pani/Pana danych osobowych, z wyjątkiem przypadków prawnie 
uzasadnionych oraz na podstawie zawartych umów powierzenia danych osobowych, podmiotom 
zapewniającym obsługę administracyjną, techniczną, informatyczną i prawną. 

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 5 lat od dnia zaprzestania 
wypłacania dodatku energetycznego. 

6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, jeśli są błędne 
lub nieaktualne, a w szczególnych przypadkach usunięcia lub ograniczenia przetwarzania 
oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w sytuacji, gdy przetwarzanie 
danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa. 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes 
Urzędu Ochrony  Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

Szczegółowe informacje i wyjaśnienia dostępne są na stronie internetowej MOPS: 
www.mops.rsl.pl w zakładce RODO. 

 

Data: 
 
 

Podpis Wnioskodawcy: 
 

 
 
 
 
        ............................................. 
        Data i podpis przyjmującego wniosek 
 

mailto:abi@mops.rsl.pl
http://www.mops.rsl.pl/

