
    Załącznik 
            do  uchwały Nr XI/170/2019  

                                                Rady Gminy Szczecinek 
z dnia 14 sierpnia 2019 r. 

 
 

Wniosek 
o przyznanie dodatku energetycznego 

 
1.Wnioskodawca........................................................................................................................... 

2. Adres zamieszkania................................................................................................................... 

3. PESEL....................................................................................................................................... 

4. Liczba osób w gospodarstwie domowym................................................................................... 

5. Mam przyznany  dodatek mieszkaniowy: TAK/NIE * na okres od dnia…………………… 

do dnia ..................................... 

6. Jestem stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej  
z przedsiębiorstwem energetycznym: TAK/NIE * 
 

7. Nie zmieniłem/am dostawcy energii elektrycznej i umowa z dnia………………………… 
jest obowiązująca: TAK/NIE* 
 

8. Zamieszkuję w miejscu dostarczenia energii elektrycznej: TAK/NIE * 

9. Proszę o wypłatę przyznanego dodatku energetycznego na rachunek bankowy nr: 

................................................................................................................................................. 

Nazwa banku:.......................................................................................................................... 

 
W sytuacji braku wskazania nr rachunku bankowego, świadczenie będzie wypłacane w kasie 
GOPS w Szczecinku. 
 
 

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

 

 

Załączniki: 

- kopia umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej  

- w przypadku ubiegania się o dodatek po raz pierwszy lub zmiany dostawcy energii elektrycznej 

 

*niepotrzebne skreślić 

POUCZENIE 

1) Zgodnie z art. 5c i 5d ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 
755) zryczałtowany dodatek energetyczny przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej. 
Dodatek przyznaje się w drodze decyzji, na wniosek odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej.  
Do wniosku dołącza się kopię umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej. 

 
2) Określenie odbiorca wrażliwy energii elektrycznej oznacza osobę, której przyznano dodatek 

mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach 
mieszkaniowych (Dz. U. z 2017 r. poz.180), która jest  stroną  umowy  kompleksowej  lub  umowy  
sprzedaży  energii  elektrycznej  zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje  
w miejscu dostarczania energii elektrycznej. 



 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 ust.  1 i  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 (zwane dalej rozporządzeniem RODO) informuję , iż : 

1. Administrator danych osobowych 

Administratorem pani/pana  danych  osobowych  jest  Gminny  Ośrodek  Pomocy  Społecznej   
w  Szczecinku z siedzibą przy ul. Pilskiej 3, 78 - 400 Szczecinek (dalej zwany jako administrator).  
Z administratorem można się skontaktować: 

1) listownie na adres: ul. Pilskiej 3, 78 - 400 szczecinek; 
2) telefonicznie 94 37470 77 
3) sekretariat@gopsszczecinek.pl  

2. Inspektor ochrony danych 

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych z którym może się pani/pan kontaktować we 
wszystkich sprawach dotyczących  przetwarzania  danych  osobowych  oraz  korzystania  z  praw  
związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem można się kontaktować przez email: 
iod@gopsszczecinek.pl. 

3. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania 

Pani/pana dane są przetwarzane, w celu : 

1) rozpatrzenia wniosku o przyznanie dodatku energetycznego 
2) wypłatę ewentualnych świadczeń 
3) archiwizację sprawy. 

Podstawą prawną przetwarzania pani/pana danych osobowych jest art. 6 ust.1 lit c) rozporządzenia 
parlamentu europejskiego I rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 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) (tj. Przetwarzanie danych 
osobowych jest niezbędne dla wypełnienia prawnego obowiązku ciążącego na administratorze), w 
związku z obowiązkami prawnymi określonymi w prawie krajowym: 

1)  obowiązek prawny wynikający z przepisów ustawą z dnia 10 kwietnia 1997  roku  prawo 
energetyczne (art. 3 pkt 13c, art.5d); 

2)  obowiązek prawny wynikający  z  art.  5-6  ustawy  z  14.7.1983  r.  O  narodowym  zasobie  
archiwalnym i archiwach – na podstawie tych przepisów mamy obowiązek zarchiwizowania 
sprawy. 

4. Okres przechowywania danych osobowych 

W związku z obowiązkiem archiwizowania pani/pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 
5 lat od dnia zaprzestania wypłacania dodatku. 

 


