
 

 
 OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GLIWICACH 

ul. Górnych Wałów 9, 44-100 Gliwice 
 

WNIOSEK O WYPŁATĘ DODATKU ELEKTRYCZNEGO 
UWAGA! Informacje przedstawione we wniosku o wypłatę dodatku elektrycznego  

składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń – zgodnie  
z art. 34 ust. 4 ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców 
energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. poz. 2127, z późn. 
zm.), zwanej dalej „ustawą”. 
 
Zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy kwota dodatku elektrycznego wynosi 1000 zł. W przypadku gdy zużycie energii 
elektrycznej w gospodarstwie domowym w tym samym miejscu zamieszkania w 2021 r. wyniosło więcej niż  
5 MWh, dodatek elektryczny wynosi 1500 zł (art. 30 ust. 2 ustawy)*). 

 

*) Do wniosku dołącza się rozliczenie z przedsiębiorstwem energetycznym potwierdzające zużycie 
energii elektrycznej w 2021 r. przekraczające 5 MWh. 

 

 
Informacja OPS: Wniosek należy wypełnić WIELKIMI LITERAMI. Należy wstawić X lub V w wybranym polu „   ”  .  
 

 
PONIŻSZĄ TABELKĘ WYPEŁNIA PRACOWNIK OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W GLIWICACH 

 
 

 
…………………………………………………………………………….. 

(podpis i pieczęć pracownika przyjmującego wniosek) 

 
 
 

 
 

(data wpływu wniosku) 

 
 
 
 
 
(ilość załączników, tj. kartek dołączonych do 
wniosku w dniu złożenia) 

 

Część I 
 

1. DANE OSOBY FIZYCZNEJ SKŁADAJĄCEJ WNIOSEK, ZWANEJ DALEJ „WNIOSKODAWCĄ” 
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Imię (imiona) i nazwisko 

ANNA JANINA KOWALSKA 

Obywatelstwo 
      X polskie 

 inne (jakie)………………………………… 

PESEL (gdy nie nadano należy podać numer i serię dokumentu 
potwierdzającego tożsamość) 

88110311111 

Data urodzenia 
03.11.1988 r. 

 

Miejsce zamieszkania 
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Miejscowość 
                             GLIWICE 

Kod pocztowy 

44-100 

Adres poczty elektronicznej 
(nieobowiązkowo)* 

kowalska.an@email.pl 

Ulica 

GLIWICKA 

Nr domu 

100 

Nr mieszkania 

99 

Nr telefonu (nieobowiązkowo) 
 
500 111 111 

 

 * W przypadku podania adresu e-mail zostanie na niego przesłana informacja o wypłacie dodatku elektrycznego 
 

Informacja OPS: Wskazanie przez Państwa konkretnej opcji pozwoli na kierowanie korespondencji zgodnie 
z Państwa dyspozycją 

 
Zaznacz, czy podany powyżej adres ma służyć jako: 

1. Adres, pod który ma być wysyłana korespondencja z OPS w Gliwicach: 

Na emaila zostanie 
wysłana informacja  
przyznająca dodatek 



 
wyłącznie w danej sprawie    
na potrzeby wszystkich spraw  

2. Adres, pod który ma być wysyłana korespondencja z wszystkich jednostek UM w Gliwicach x 
 
 

Dodatek elektryczny przekazać należy na poniższy numer konta, tj.:  

 
w banku BANK POLSKI (nazwa banku). 
Imię i nazwisko właściciela rachunku : 
 
JAN KOWALSKI 
 
 

2. Dane członków gospodarstwa domowego wnioskodawcy. Gospodarstwo domowe wnioskodawcy jest: 

 
       jednoosobowe           x wieloosobowe (liczba osób, z uwzględnieniem wnioskodawcy: 3)  
 

Informacja OPS : Definicja gospodarstwa domowego : zgodnie z art. 27 ust. 3 ustawy gospodarstwo domowe tworzy osoba fizyczna 
składająca wniosek o przyznanie dodatku elektrycznego samotnie zamieszkująca i gospodarująca (gospodarstwo domowe 
jednoosobowe) albo osoba fizyczna składająca wniosek o przyznanie dodatku elektrycznego oraz osoby z nią spokrewnione lub 
niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe 
wieloosobowe). 

 

GOSPODARSTWO DOMOWE 
 

 
Informacja OPS: Poniżej proszę uzupełnić wszystkie dane zgodnie z definicją gospodarstwa domowego. W pozycji „1” należy podać 
dane wnioskodawcy wypełniającego wniosek. W składzie gospodarstwa domowego powinny się znaleźć wszystkie osoby wspólnie 
zamieszkujące i gospodarujące.  

 
W SKŁAD MOJEGO GOSPODARTWA DOMOWEGO WCHODZĄ: 

1. ANNA JANINA KOWALSKA (imię/imiona i nazwisko)    

 88110311111 (PESEL*))              03.11.1988 r.  (data urodzenia)               

2. JAN JERZY KOWALSKI (imię/imiona i nazwisko)    

 86102999999 (PESEL*))              29.10.1986 r.  (data urodzenia)    

3. ADAM ZDZISŁAW KOWALSKI (imię/imiona i nazwisko)    

06293011111 (PESEL*))              30.09.2006 r. (data urodzenia)   

4. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… (imię/imiona i nazwisko)    

 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ (PESEL*))              __ __ __ __ __ __ __ __  (data urodzenia)     

5. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………(imię/imiona i nazwisko)    

 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ (PESEL*))              __ __ __ __ __ __ __ __  (data urodzenia)   

6. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… (imię/imiona i nazwisko)    

 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ (PESEL*))              __ __ __ __ __ __ __ __  (data urodzenia)   

7. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… (imię/imiona i nazwisko)    

 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ (PESEL*))              __ __ __ __ __ __ __ __  (data urodzenia)  

8. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… (imię/imiona i nazwisko)    

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ (PESEL*))              __ __ __ __ __ __ __ __  (data urodzenia)   

5 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 



 
9. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… (imię/imiona i nazwisko)    

 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ (PESEL*))              __ __ __ __ __ __ __ __  (data urodzenia)   

*) W przypadku, gdy nie nadano numeru PESEL należy podać numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz datę urodzenia. 
**) W przypadku, gdy wniosek dotyczy większej liczby członków gospodarstwa domowego niż 9 osób, należy wypełnić dodatkowy formularz 
obejmujący dane kolejnych członków gospodarstwa domowego wnioskodawcy. 
 
 

3. Informacja dotycząca źródeł ogrzewania zasilanych energią elektryczną. 
 
INFORMACJA DOTYCZĄCA ŹRÓDEŁ OGRZEWANIA - dotyczy wyłącznie tych wnioskodawców, których gospodarstwo 
domowe wykorzystuje urządzenia grzewcze określone niżej jako główne źródło ogrzewania oraz pod warunkiem, że to 
źródło ogrzewania zostało zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB). 

 
Głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego wnioskodawcy jest jedno z następujących źródeł:  

X pompa ciepła, 

ogrzewanie elektryczne/bojler elektryczny,  

–zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z 
dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. 
U. z 2022 r. poz. 438 z późn. zm.)*.  
* Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności 
budynków każdy właściciel lub zarządca budynku ma obowiązek złożenia do centralnej ewidencji emisyjności budynków deklaracji dotyczącej 
źródeł ciepła i źródeł spalania paliw. 

 

4. Moje gospodarstwo domowe (w tym samym miejscu zamieszkania) w 2021 r. zużyło więcej niż  
5 MWh, a więc wnioskuję o wyższą kwotę dodatku elektrycznego zgodnie z art. 30 ust. 2 ustawy: 

 

X    NIE 

TAK – należy dołączyć rozliczenie z przedsiębiorstwem energetycznym potwierdzające zużycie energii 
elektrycznej w 2021 r. przekraczające 5 MWh 

 
Część II 
 

POUCZENIA ORAZ OŚWIADCZENIA 

 
Oświadczam, że:  
– osoby wymienione w części I w pkt 2 wniosku są członkami mojego gospodarstwa domowego,  
– wszystkie podane we wniosku dane są zgodne z prawdą,  
– gospodarstwo domowe zamieszkuje pod adresem zamieszkania, w którym nie jest wykorzystywana energia elektryczna 
pochodząca z mikroinstalacji, w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii 
(Dz. U. z 2022 r. poz. 1378, z późn. zm.), która jest rozliczana zgodnie z zasadami określonymi w art. 4 tej ustawy*, 
- gospodarstwo domowe nie skorzystało z dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 
r. o dodatku węglowym (Dz. U. poz. 1692, z późn. zm.), ani nie złożyłem(-łam) wniosku o przyznanie tego dodatku, 
- gospodarstwo domowe nie skorzystało z paliwa stałego zakupionego po cenie i od przedsiębiorcy, o którym mowa  
w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw 
stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz. U. poz. 1477, z późn. zm.)**, 
- gospodarstwo domowe nie skorzystało z dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł 
ciepła, o którym mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych 
źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. poz. 1967, z późn. zm.), ani nie złożyłem(-łam) wniosku o przyznanie 
tego dodatku. 
 
* Przez mikroinstalację rozumie się instalację odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 50 kW, 
przyłączoną do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV albo o mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu nie 
większej niż 150 kW, w której łączna moc zainstalowana elektryczna jest nie większa niż 50 kW. 
** Przez przedsiębiorcę rozumie się przedsiębiorcę wykonującego działalność gospodarczą w zakresie wprowadzania do obrotu paliw, 
wpisanego do Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 5a ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku 
akcyzowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 143, z późn. zm.), który sprzedawał paliwa stałe dla gospodarstw domowych prowadzonych na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, po cenie nie wyższej niż 996,60 zł brutto za tonę, w celu wykorzystania na potrzeby własne tych gospodarstw 
domowych. 

 

 

UWAGA! Główne źródło 
ogrzewania musi być zgłoszone 

lub wpisane do CEEB 



 
 
Do wniosku dołączam następujące dokumenty:  
1) ………………………………………………………………………………………………………  
2) ………………………………………………………………………………………………………  
3) ………………………………………………………………………………………………………  
 
Oświadczam, że jestem świadoma/świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 
Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z treścią oświadczeń oraz pouczeń.  
 
W dniu złożenia/uzupełnienia wniosku zapoznałam/em się z aktami sprawy ze zgromadzonym przez organ materiałem 
dowodowym.   
 

INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH 
ZBIERANYCH PRZEZ OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GLIWICACH 

 
1.Dane osobowe zbieramy i przetwarzamy ręcznie oraz automatycznie w celu realizacji statutowej działalności Ośrodka na podstawie ustawy z dnia  
7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku energii 
elektrycznej. 
2.Dane osobowe wykorzystujemy również w celu: 
-sprawniejszej komunikacji z klientami Ośrodka – w tym celu prosimy o podanie danych kontaktowych, tj. numeru telefonu; podanie tych danych jest dobrowolne. 
Wówczas zawsze mają Państwo prawo nie podać danych bez żadnych konsekwencji prawnych, a ich podanie jest traktowane jak zgoda na ich wykorzystanie, 
- realizacji innych obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa w związku z wykonywaniem zadań publicznych w tym zapewnienia dostępu do 
informacji o stanie załatwienia spraw, do czego jesteśmy zobowiązani ustawą o dostępie do informacji publicznej (art. 6 ust. 1 pkt 3) lit. e)), 
- zawierania i wykonania umów cywilnoprawnych i z zakresu prawa pracy – w takim przypadku, niepodanie danych uniemożliwi zawarcie umowy lub jej wykonanie. 
3.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach, ul. Górnych Wałów 9, 44-100 Gliwice, reprezentowany przez 
Dyrektora.  
4.Współadministratorami danych osobowych są Miejskie Jednostki Organizacyjne Gminy Gliwice wymienione w Zarządzeniu organizacyjnym  
nr 5/19 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 4.01.2019 r. w sprawie: zatwierdzenia uzgodnień dotyczących określenia zakresów odpowiedzialności 
współadministratorów. 
5.Każda osoba, której dane dotyczą może korzystać z następujących uprawnień: 
- żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych, 
- żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych, 
- żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych, 
- żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, 
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, 
- przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, 
- wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.  
6.Dodatkowe informacje: 
Dane osobowe mogą być przekazywane: 
-innym podmiotom, w celu wykonywania zadań publicznych, 
-innym osobom lub podmiotom, jeżeli przepis prawa nakłada na administratora danych osobowych obowiązek udostępnienia przetwarzanych danych osobowych. 
Okres przechowywania danych osobowych określają przepisy kancelaryjno-archiwalne, dla celu w jakim przetwarzamy Pani/Pana dane okres przechowywania akt 
wynosi 10 lat, natomiast dane z monitoringu przechowujemy 14 dni od dnia nagrania. 
W Ośrodku nie ma miejsca zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie. 
Niepodanie danych lub podanie niepełnych danych może uniemożliwić załatwienie sprawy. 
7.W razie pytań i wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych zbieranych przez Ośrodek można się kontaktować za pomocą poczty tradycyjnej, 
listownie na adres: ul. Górnych Wałów 9, 44-100 Gliwice, poprzez: kontakt e-mailowy pod adresem: ops@ops.gliwice.eu.  
 

 
 
 
 

Gliwice, 01.12.2022 r. 
      (data) 

 
 
 

Kowalska Anna 
(podpis wnioskodawcy) 

 

mailto:ops@ops.gliwice.eu

