
WNlosEK o WYPŁATĘ DoDATKU osŁoNoWEGo

Skócona instrŃcja w}pełniania:
l. Należy !Ępe|niać wIELKIMI LITERĄMI.
2. Pola u5boru naleĄ ,a,nuc'uł p lutĘ.
oRGAN, Do KTÓREGo JEsT SKŁADANY WNlosEK o WYPŁATĘ DoDATKU
osŁoNowEGo1)

0l' lmię (imiona) 02.Nazwisko

l)ooaatel ostono.y.ypiaca wójl' burm slz ub p.ezydenl miasta właściwy ze tględu na m]ejs@ zamieszkania osoby
liŻycŻnej sklada]ącej wniosek o prŻyŻnanie dodatkU osłonowego.

czĘŚĆ l
DANE DowczĄcE WNlosKoDAwcY l JEGo GosPoDARsTWA DoMowEGo

l.Dane osoby lizyczn€j składając€j wnioseĘ zwanej dalej 
',wnioskodawcą''.

DANE WNIOSKODAWCY

03

05

04.Numer PESEL

seria i numer dokumentu stwierdzającego lożsamość'Ż)

2)Należy Wypełnów pżypadku' qdyÓŚÓba nie pÓsada ńUmefu PESEL

ADRES MIEJSCA ZAMIESZKANIA
01. Gmina / dzielnica

Kod pocztowy 02.Miejscowość 03. Ulica

!tm-t
05 Nr nieszkania

3) Dane nieobowiązkowe' w pzypadku podania adEsu €_ma l' ŻÓsIanie na nieoÓ pŹeŚłana infÓrmaĆja Ó pżyŹnan]u dÓoalku oslonoweoo

NUMER RACHUNKu BANKoWEGo, NA KTÓRY zosTANlE PRZEKAZANA KWoTA DoDATKU osŁoNoWEGo4)

01. Numer rachunku:

!! !!!! !!!! !!!! !!!! !!!! !!!!
02' lmie i nazwisko właŚciciela tachunku

Należy WypełniÓ W pżypadku chęciotżymania dodatku osłonowego wformie pŻelewu na rcchunek bankowy'

2. Dane członków gospodaBtwa domowego wnioskodawcy. Gospodarstwo domowe wnioskodawcy jesl:

! jednoosobo*e ! wieloosobowe (liczba osób' z uwŻgtędnienjem Wnioskodawcy:''''..'.)

06. Numer telefbnu 3) 0?. Adres poczty elektronicznej 
3)

PAP COM Druk TeL 42-6531470 609 392 999 -1-



De'inicja gospodarstwa domowego: z godnie z a ń' 2 Ust. 14 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r' o dodatku osłonowym
(Dz' U ' z 2022f' poz. 1) w związku z al1. 411 ust' 10j ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r' - Prawo ochrony środowiska
(Dz' U' z 2021 l' poz- 1973' z póżfi' zń'), gospodarstwo domowe lwoŻy osoba składająca wniosek o plzyznanie
dodatku osłonowego, samotnie zamieszkująca i gospodarująca (gospodarstwo domowe jednoosobowe)' albo osoba
składająca Wniosek o plzyznanie dodatku osłonowego oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnlone pozostające
W faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

W skład gospodarstwa domowego wnioskodawcy wchodzą5):
5) W przypaoku gdy oświadczenie dolyczy większej liczby członków gospodarsllva domowego niż 6 osób, naleźy dodać

{ormularz obejmujący dane kol€jnych członków gospodarstlva domowego wnioskodawcy'

DANE osoBYWcHoDzĄcEJ w SKŁAD GosPoDARsTwA DoMowEGo
01' lmię (imiona) 02. Nazwisko

04- seria i numer dokumentu stwie.dzającego tożsamość6)

6) 
Na]eż} Wype]n Ów prypadku ody osoba nie posjada iumeru PESEL.

DANE osoBY wcHoDzĄcEJ w SKŁAD GosPoDARsTwA DoMoWEGo
o1- lmię (imiona) 02. Nazwisko

04' Se.ia i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość6)

0'1' lmię (imiona)

DANE osoBY wcHoDzĄcEJ w SKŁAD GosPoDARsTwA DoMowEGo
01' lmię (imiona) 02. Nazwisko

6) 
NależV Wpełnić w prłpadku' odv osoba nie posiada numeru PESEL.

03. Numer PESEL 04' se a i numer dokumentu stlvierdzającego tożsamość6)

6) 
Na eł Wypehić w puypadku' ody osoba ni6 pos ada num€ru PESEL

DANE osoBY wcHoDzĄcEJ w SKŁAD GosPoDARsTwA DoMoWEGo
02. Nazwisko

04' seria i numer dokumentu str,vierozającego tozsamość6)03' Numer PĘsEL

6l'l"ezvmper.w oeypao.u. qoy osood l"posBoa NT.'J oEsEL.

DANE osoBYwcHoDzĄcEJ w SKŁAD GosPoDARsTWA DoMowEGo
01' lmię (im]ona)

04. se a i numel dokumentu stlvierdzającego tożsamość6)

6) 
Na]eży Wype]ń ćW pżypadku, gdy osoba nie pos]ada numeru PESEL

DANE osoBY wcHoozĄcEJ W SKŁAD GosPoDARsTwA DoMowEGo
01 lmię (imiona)

04' seria i numer dokumentu stwierdzającego tożsamoŚć6)

'' \""Ż, 
^,pel'i'' 
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DANE osoBY wcHoDzĄcEJ w SKŁAD
01.lmię (imiona)

GOSPODARSTWA DOMOWEGO

03.Numcr PESEL

6 t''l"loi,']o",n' ł or4odol- qdvo'ooa nle oosiad. n_ńeru Pl-sEL'

01' lmię (imiona)

DANE osoBY WcHoDzĄcEJ w SKŁAD GosPooARsTwA DoMowEGo

04' Seria i numer dokumentu stwiedzającego tożsamość6)

03.Numcr PESEL

6)Należy 
Wype]nić w pŻypadku gdycoba ne posiada numeru PESEL

3. lnformacja dotycząca źródeł ogrzewania na paliwo stałe7)

Głównym źródłem ogzewania gospodarstwa domowego Wnioskodawcy jest jedno z następujących
żródeł: n

tr
tr
tr
n
tr
!
tr

- zas]lane węg]em lub pa iwarni węg]opochodnymi Wp]sane do centtalnej ewidencji ernisyjnoŚci bLrdynków' o którei mowa w an' 27a
ust' 1 ustaw z dnia 21 ]slopada 2008 r o Wspieraniu temomodern zacji i rernontów oraz o centralnej ew]dencji ernisyjności budynków
(Dz' U' z 2021 r. poz.554' z pÓŹn' zr']')3l.
7) ootyczy wyłącznie tych wn oskodawcóW, których gospodaGh,vo domowe Wykolz ystu]e uządzenia gŻ ewcze okeśione wyżej' jako głowne

"' zróoto oqizewan a oraz pod Warunkiem' Że to żródlo ogŻewania zostało Wpisane do centm nei €widencji emisyjnośc budynków
o]zqoon 

e ż pzeplsam Ustawy z dnla 2 ] istopada 2008 r. o Wspieraniu temomodemizacji i rcmonlów ońz o c€nlrahej ewidenc]i emisyjnośc
blrdynków każdy Wlaśccel ub zaEądca budynku ma obow ązek złożenia do cenltalnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB)dek]atacj]
o Uż\ĄVanym Żódle ciepła W budynkach'

4. skladki na ubezpieczenie zdrowotne wniogkodawcy i członkówjego gospodarstwa domowego

w roku ..'.....'..,....9)opłacane były dol0)'

Zakład LJbezpieczeń Społecznych

Kasa Rolniczego lJbezpieczenia Społecznego

brak11)

innego podmiotu ( Nazwa i adres podmiotu) .

9' Należv wÓlŚać rol Xalendażowv w kLóNm osiaon'ete dochoov stanowić beda oodstawe ustalenia o7ecieheoo
ńieŚid.Żńedo .lÓchoo U oosDodjEtwa dómoweb"o WnioŚkodasicv Zoodn€ ż a'd' 2 ust' 1'4 Lstawv Z dnia l7 olidnia 202l t'
o dodatkJ ośłonowvm W-zwiazku z art' 411 ust'-10K Lsrawv Z dnja 2Y kwiel1ia 20o ] l' - Ptawo olh'onv Ślodowiska
Wsohosć p7ec'elńeoo n'es'ęc7reao do.hodU ieŚI uslalańa na podstawie dochodow osiąqnięlycĘ:
Żjw2020i w ouvóJdku wńios,(U"złożoneoo l'y oklesle od dnló ] stvLznia 2022l do dfiź 11lDG2022l''
o ) w 202 r l' - w brzibadku wnios<u ,,lo,/oneóo w oklesle od dnla 1 sló.pr a 2022 l do dl 'a 31 pazazi"n ka 2022 l '

10) Mozna zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź'
11') NaleŻy zaznaczyć pole,,brak''' W przypadku gdy aniza wnioskodawcę, ani za żadnego z członków jego gospodarstwa

domowego nie były odprowadzane składki na ubezpieczenie zdrowotne'

kocioł na pa iwo stałe,

kominek,

koza,

ogęewacz powietrza'

trzon kuchenny,

piecokuchnia,

kuchnia węglowa'

piec kaflowy na paliwo stałe,

04' seria i numer dokumentu stwierozającego tożsamość6)

tr
T
tr
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5. Dane dotyczące dochodów12)członków gospodarsłwa domowego

RÓk k'lńd!'.'vl])

5.lŁącznal'wotaalińentówświadczonychnażeczinnycho"at*,fT_fTl-"1lio,łu, zł|al

I2)Dochodem gospodafslwa domowego poodliczeniu kwol alimentów świadczonych na Żecz innych osÓb sąiplzychody podlegające
opodatkowaniu naŻasadach okreśionych w ań' 27, ań' 30b' ań' 30c' ari.30e iart' 30f ustawy zdnia 26 ]ipca 1991 r o podatku

dochodowym od osób fizycznych |Dz' U ' z 2021 r' wz' 1128, z póżn. zm') pomniejszone o koszty uzyskania plz ychodu, należny
podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczen a społeczne niezal]czone do koszlów uzysk€nia przychodu omz
skladkina ubezpieczenie zdrowolne' dochody niepodlega]ące opodatkowaniu podalkiem dochodowym od osób frzycznych (organ
ust.!.je na podstawie oświadczenia wnioskodawcy zawańogo w części lllwniosku)' dochody z gospodarstwa rclnego
(organ ustala je na podstawie wielkości gospodarśtwa rolnego podanej pŹez wnioskodawĘ w części lVwniosku),
dochody z działalności opodalkowanej na podstawie przepisóW o Żryczałlowanym podatku dochodowym'

l3) Podstawą ustalenia przecię{nego miesięcznego dochodu gospoda.stwa domowego wnioskodawcy są dochody
osiągnięte:
a)w 2020 r' - w pzypadku wniosku zlożonego W okresie od dnia 1 stycznia 2022l' do dnia31lipca2022 r.,

b)w 202'l r _ w plzypadku wniosku złożonego W okresie od dnia 1 siepnia 2022l' do dnia 31 pażdzielnika 2022l'

5.2 W toku kalendarzowym' o któryrn mowa w pkt4' wnioskodawca lub członkowie jego gospodarsNva domowego Wskazani

_ osiągnęli dochody niepodlsgające opodalkowaniu podatkiem dochodowyrn od osób fizycznych na zasadach okeślonych
w ań- 27, ań' 30b' alt' 30c' ań' 30e i art' 30f Uslaw} z dnia 26lipc€ 1991 r o podatku dochodowym od osób fizycznych
(W pżypadku zaznaczenia 

'TAK" 
naleł dodatkowo wypełnić oświadczenie o dochodzie wnioskodawcy lub członka/

członków jego gospodarstwa domowego zawarte w części lllwniosku)

_ osiągnęli dochody z gospodalstwa rolnego
(w pr4padk! zaznaczenia,TAK" należy wypełnić oświadczenie o wielkości gospodarctwa lolnego Wnioskodawcy lUb
członka/członków iego gospodarstwa domowego zawańe w części lVwniosku)

czĘŚĆ u

oŚwIADcZENIA
oświadczom, z€:

osoby wymienione w części l w pkt 2 wniosku są członkami mojego gospodarstlva domowego'
- wszystkie podane we wniosku dane są Żgodne z prawdą'

Do wniosku dołączam następujące dokumenty:

1)

Ż)

(data: dd / rnrn / rrn) (cz}łelny podpis wnioskodawcy)

NIE

n

NIE

!

TAI<

n

TAK

!

4)

oświadczam, że jestem świadoma/świadomy odpowiedzialności karnej za zlożenie lalszwego
oświadczenia'

(miejscowość)



czEsc łt

OSWADCZEilIE Wt'lIOSKODAWCY

0 JEGo DoCHoDACH LUB DoCHoDACH czŁo|\|KA GoSPoDARSTWA DolroWEGo lill.lYCH Nlz DoCHoDY

PoDLEGAJĄCE oPoDATKoWANIu PoDATK|EIł DocHoDoWYli4 oD 0sÓ8 FIYCzI.JYCH l,JA zAsADAcH

oI(REŚLoNYCH W ART.27,ARl 30B,ARl 30c, ART.30E lARl 30F USTAWYz Dl'llA 26 LlPcA 1991 R'

0 PoDATKU D0cH0Dol/llY|!1 0D osÓB FEYczNYcH

DANE czŁoNKA GosPoDARSTWA DoMoWEGo, KTÓREGo DoTYczY oŚWlADczENlE"
'Na eży Wypełnić odfębne ośWiadczen e dla każdegcŻ członków gospodarslwa dornowego, klóry uzyskuietakie dochody.

Imię (imiona)

Numer PESEL se a i numer dokumentu potwierdzającego toŹsamośc1a)

14)Należy wypełnić w pżypadku, gdy osoba nie posiada numeru

2.

3.

l

Ll)Naieżywpisaó rok kalendażowy' w klórym osiągnięle dochody stanowć będą podstawę ustalenia pęecętnego miesięcznego
dochodu gospodarstwa domowego wnioskodawcy, tj.:
a) 2020 r ' W prŻypadku Wniosku złoŻonego w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r do dnia 31lpca2a22l',

- b)2021 r' _ w prŻypadku Wn osk! Żłożonego \ł okresie od d nia 1 sielpnia 2022 r' do dnia 31 pażdzien ka 2022 r'
]ń|W osw adczeniu należy wpisać następujące rodzaje dochodów' klóle zgodn e z art. 2 ust' 14 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r'

o dodatku osłonowym w zwlązk| zal1.411ust' 10i uslawy z dnia 27 kwietn]a 200] r Prawo ochrony Środowiska iań' 3 pkl1
lit' c ustawy z dnia 28 listopada 2003 r o świadczeniach rodzinnych (Dz' U' z 2o2a r' poz''l11' z póż|' zm') nie pod egają
opodatkowaniu podatkiem dochodowyrn od osób fzycznych:

' renty okeślone w pzepisach o zaopatlzeniu nwa ldów woiennych i wojskowyclr oraz ich rodz n'
_ tenty Wypłacone osobom represlonowanym i cŻłonkorn ich rodzln' przyznane nB zasadach określonych w przepisach o zaopatrzeniu

inwa]dów Wojennych iwojskowych oraz ]ch rodzin,
_ śWiadczenie pieniężne' dodatek kompensacyiny oraz ryczał energetyczny określone W przepsach o śWiadczen u pieniężnym

i uprawnieniach plzyslugujących żolnlerzom zastępcŻe] slużby Wojskowej p2ymusowo Żatrudnianym w kopa|niach Węgla,
kam]eniołomach, zakładach rud uranu i batal]onach budow]anych'

_ dodaiek kombatancki, ryczałt energelyczny idodatek kompensacyjny okleślone w pżepsach o kombalantach oraŻ niektórych
osobach będących ofiarami represji wojennych iokres! powojennego,

_ śWiadczen e pieniężne okreśone W pżepisach o świadczen u p enięŻnyrn pżysługu]ącym osobom depońowanym do pracy
pżymusowej oraz osadzonym w obozach pracy pz€z lll Rzeszę Niemiecką lub Zw]ązek soc]alistycznych Republik Radzieckich,

_ ryczałl energetycŻny| emeMury irenty otżymywane przez osoby klóre ul.acły Wzrok w wyniku działań wojen|ych w latach
1939ł945lub eksp]ozji pozosiałych po tejWojnie niewypałóW i niewybuchóW

ośWiadczam, że ja / Wyżej Wymieniony członek mojego gospodarshva domowego w Tl=Tt l
rokul5)

uzyskał dochód w wysokośc]: Zł

z tltufu'6):

PAP-COM DrukiTel 42-6531470 609 392 999



.enty inwa idzkie z l],,tułu nwalidztwa Wojennego, kwoty Żaopatżen a olrŻymywane przeŻ ofia.y Wojny oraz członków ich
rodzin' renty wypadkowe osób, których inwalidztwo powstalo W zw!ązk! Ż prŻym!sowym pobytem na robolach w ]ll Rzeszy
Niemie(lieiw ralacf 19j9.1945 oLrztrywane z hgta1t y.

_ zasłkichorobowe określone w pęepsach o ubezpieczen u społecznyn] lo nikÓW oraŻ w pżepisach o syslem e ubezpieczeń

_ środki beŻŻWrotnej pomocy zagranicznej olŻymywane od rządÓw państw obcyclr, organizacj międzynarodowych lUb
mlędzynalodowych ins$ucji finansowych' pochodzące ze środkóW bezzwrotnej pomocy prŻyznanych na podstawie
jednostronnej deklarac]i lUb umóW zawartych z tymi państlvami' organizacjam lub instytuc]arni prŻez Radę ['4]nislrów,
właścwego nr]nislra lub agencje rządowe' W1ym równieŻ w pEypadkach gdy pŹekazarie lych śfodkÓwjest dokonywane za
pośredn ctwem podmiotu Upoważnionego do rozdzielania środkóV, bezzwrotnej pomocy zagranicznej na rzecz podmiotów,
kiórym służyć ma ta pomoc,

_ należnoŚciŻe stos!nku pracy ub z l},tułu stypendiiJm osób fzycŻnych mających m ejsce zamieszkania na terytorium
RŻeczypospo ite] Polskie], pżebywających czasowo za gran cą -w Wysokości odpowiadającej .ównowartości d et z tylułu
podróży służbowej poŻa granicami k€ju usta onych dla pracownikóW zatfudnionych W państwowych lub samo2ądowych
iedroslkach sfery budżetowej na podstawie Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 f' - Kodeks pracy (DŻ' U' Ż 2020l' poz. 1320'
z póżn' zn'')'

_ naleŻności pieniężne wyplacone policiantorn' żołniezom' celnikorn ipracownikom iednosiek Wojskowyclr ijednoslek policyjnych
uŻWch poza gtanicami państwa w cel! udŻiału w konflikcie Żbroinym lub wzmocnienia si1 państwa albo państw sojusŻn czych, misli
pokojowej, akcjizapobieŹenia aktom terroryzmu lub ch skulkom, a lakże na eżności pieniężne wypłacone żolnlezom. policjantorn'
celnikom pracownikom pellriącym fUnkcje obserwalolÓW w misjach pokoiowych organizaci międzynatodowych sił Wielonalodowych 

'_ naleŻności pienięŻne ze stosunku slużbowego otrŻymywane w czasie słuŹby kandydackiei pzez funkcjonariuszy Policji. Pańshłowe]
slraży Pożarnej, straży Gtanicznei, Biura ochrony RządU i słUŹby WięŻiennej' ob]]czone za okres, w którym osoby te uzyskaly dochód,
dochody członkóW rcln czych społdzieln prcdukcyjnych Ż tylułu członkosN{a w rol. cŻej spółdzieln produkcyjnej, pomniejszone
o skbdki na ubezpieczenia społeczne,

_ a imenty na rzecz dŻiec,
_ slypendia doktoranckie pżyŻnane na pod staw e ań' 209 usl' 1 i 7 ustawy z d nia 20 ipca 2o1a l' Plawo o szko nictwie
wyższyminauce(DŻU'z2o21rpoz478.zpóżn'zn.)'a\akŻe-zgodniezań'336pkt1Ust3wyŻdnia3lipca2018t-
Pzepisy wprowadzające Ustawę Prawo o szkolnictwie WyŻszym i nauce (Dz' U poz' 1669, z póżn. Żm ' ) dotychczasowe
siypendia doktoranckie okreŚ one W ań' 200 uslawy z dnia 27 lipca 2005 l' - Prawo o szko]nlctwie WyŹsŻym (Dz' U. z 2a17 r
poz' 2183, z późn' zm'), stypendia spońo\łe przyznane na podstawie ustawy z dnia 25 cŻefwca 2010 r' o sparcie {Dz. U' z 202a r
poz' 1133' z póżn' zr1') onz inne stypendia o charakteże socja nym plzEnane uczniom lub s|udentom,

_ kwoty d]et n eopodatkowane podatkern dochodowym od osób izycznych, otrzymywane pżez osoby wykonu]ące czynnośc]związane
zpełnieniem obowiązków społecznych ] obywalelskch,

_ należności p eniężne otrzymywane z tylulu wyna]mu pokoigośc]nnych W budynkach rń eszkalnych położonych na lerenach
wiejskich w gospodarstwe tolnym osobom przebywającym na wypoczynku oraz Uzyskane z lytuł! wyżywenia lych osób,

_ dodatkiza taine nauczanie okteśonew ustawiez dnia 26 styczn a 1982 r' KańaNauczycela(Dz'U'Ż2D21l poŻ 1762)'
- dochody uzyskane z działalnośc] gospodarczej prowadŻonej na pods|awie zezwolenia na terenie specjainej slrefy ekońomicznej
określonejw pzepisach o specja nych s|rcfach ekonomicznych'

_ ekwWalenty pienięŻne za deputa|y węglowe określone w prŻepisach o komerc]alizacji lestruktufyzacj iprywalyzacl
przedsiębiotslwa państwowego''Polskie Koleje Państwowe''
ekwjwalentyz l}.tułu prawa do bezpłalnego węgla okfeślone W przepisach o resl.ukturyzacji góm]clwa Węg a kamiennego
w lalach 200!2006.

- świadczenia okreśone w pzepisach o Wykon}4/vaniu mandatu posła isenalora'
_ dochody uŻyskane z gospodarstwa tolnego
- dochody uzyskiwane za granicą Rzeczypospolitej Po]skie], pomniejsŻone odpowiednio o zapłacone za gtanicą Rzeczypospolite]

Polskiej: podatek dochodowy oraz składk na obowiązkowe ubezp ecŻenie spolecŻne i obowiązkowe u bezpieczenie zdlowotne'
_ lenty określone W pżepisach o Wspieraniu rczwoju obszaróW wiejskich ze środków pochodzących z sekcji Gwarancl
Europejskego Funduszu o entac] iGwaranciiRolneiotaz w przeplsach owspe€n ! rozwoi! obszaró!! w ejsk]ch z udzałem
ślodkÓW Eulopejskego FUndusŻu Rolnego na rzecz Rozwoju obszatów W]ejskch

_ zaliczkę a mentacyjną określonąw prŻepisach o postępowaniu Wobec dłużnlkÓw alifilentacyjnych oraz zaliczce alirneniacy]nej'
_ śWiadcŻer a p]eniężne Wypłacane W przypadk! beŻskltecznościegzekucjialimentÓW,
_ pornoc maleria nąo charakterze socja]nyrn okreŚlonąw ari 90c ust.2 ustawy zdnia 7wrześn31991 r o systemie ośWiaty
(Dz'U'22021r' poz. 1915)oraz świadcŻenia' o których rnowa w arl. 86 ust' 1 pkl 1_3 i5 olaŻ ań.212 ustawy z dnia 20 ]pca
2018 r' - Plawo o szko niclwie wyższym inauce, a także zgodniez arl.336 pkt 2 usiawy o ustawyzdnia 3lipca 2018 r' _
Przep sy wprowadzające ustawę - Prawo o szkoln ctwie wyższym i nauce - dotychczasową pomoc malerialną okreś]oną w ań' 173
ust' 1 pkt 1,2 i8, art' 173a, ań' 199 usl' 1 pkt 1, 2 4iań'199auslawyzd|a27lipca2jasl'- Prawo o szkolnictlve Wyższym,

' świadczenie pieniężne określone w ustaw]e z dnia 20 malca 20'15 r o dŻialaczach opozycji arrlykomun stycŻnei oraz osobach
represjonowanych z powodów polilycznych (Dz' U' z 2021 r' poz.1255)'
świadczen e rodzicelskie'

_ zasilek macierzyński, o którym mowa w pEepisach o ubezpeczeniu społecŻnynr roh ków,
- stypendia dla bezrobotnych finansowane ze środkóW UniiEuropejskejlL]b FUndlsŻu Pracy. niezależnie od podrn otu' klóly]e wyplaca.

oświadczam, że jestem świadoma/świadońy odpovlicdzialności karnej za złożenie fałszywego
oświadczenia'

(data: dd / mm / rrrr)(miejscowośó) (podpis wnioskodawcy)



czĘŚĆ lV

oŚWADczENlE WNlosKoDAWcY o WELKoścl
GosPoDARsTWA RoLNEGo JEGo LUB czŁoNKA GosPoDARSTWA DoMoWEGo

wNlosKoDAwcY, WYMŹoNEJ W HEKrAMCH
PRzELlczENlowYcH oGÓLNEJ PoWERzcHNl

DANE czŁoNKA GosPoDARsTWA DoMowEGo, KTÓREGo DoTYczY ośWADczENlE*
'Należywypełnió odrębne oświadczenie dla każdego członka gospodarstwa domowego Wnioskodawcy
posiadającego gospodarstwo rclne'

Imię (imiona)

seria i numer dokumentu stwierdzającego tożsamośc'7]

17) NaleŹy wypełnić W przypadku' gdy osoba nie posiada numeru PESEL'

oświadczam, że w roku r3)

powieżchnia gospodaBtvva rolnego albo gospodarstwa lolnego wyżej wymienionego członka gospodarstwa

domowego W ha przeliczeniowych ogólnej powieżchni wynosiła:

13) Nabży wpisać rck ka]endazowy, z którego jest ustalany pzeciętny miesięczny dochÓd gospodarstwa domowego
wnioskodawcy, tj.:

a) 2020 r' - W pzypadku wniosku złożonego W okresie od dnia 1 slycznia 2022 r do d nia 3'l lipc€ 2022 r',

b) 2021 r _ W przypadku wniosku złożonego W okresie od dnia 1 sierpnia 2022 l. do dnia 31 pażdzienika2022l'

oświadczam, że jestem świadoma/świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie falszwego
oświadczenia'

(Miejscowość) (data: dd / mn / .rrr)

PAP COM Dnrk Tel 42-6531470 11t

(Podpis \łnioskodawcy)





KLATJZT]LA INFORMACYJNA
Na podslawie ar1' 13 Ust' 1 ) 2 lozpolządzenia Parlanenlu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27 kwj€lnia 20l6 r' w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przętwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyl€nia dyrekty\ły 95/46/wE (Dz. vlz. uE L z
20] 6 r, Nr l l9' s' ] ze a!.) -dalęj: ,,RoDo,' informuję, że|

1' Administ.slorenr Pani/Pana dsnych jest cminny ośrcdek Pomocy społecznej w czermjnie (czermin
140;39-304 Czennin n' tel.r t7 250 63 47 adrcs e-ma;l: gops@czermin.pl)

2. Administralor wyznaczył Inspeklora ochrony Danych' Ż którym mogą się Państwo kontaktować we
wszystkjch sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu e_mail:

insnokro(aobi24.pl lubpisemnie pod adres Adminishatora.

3. Pan!/Pana dane osobowe będą prŻetwarzane w celu prŻyznania dodatku os.lonowego na podstawie

ustawy z dnia ]7 grudnia 202l r' o dodalku osłonowym.

4' Podslawą dopuszczalności p.zelwananja danych jest an.6 ust. l lil' c) RoDo (przetwaŹanie jesr

nieŻbędne do wypełnienia obowiqzku plawnego ciążącego na administratorze) w zw. z F'Izepisami
ustawy z dnia 17 grudnia 2o2] r. o dodatku osłonowym, ustawy z dnia 28 listopada 2oo3 r. o
świadczeniach rodzinnych oraz ustawy z dnia 2? kwietnia 2ool roku prawo ochrony środowiska'

5. Prz€twarzani€ danych osobowych .jest wymogiem ustawowym' osoby, których dane dotyczą są

zobowiązane do ich podania przy składaniu wniosku o dodatęk osłonowy' Nieprzekazanie danych

osobowych skulkowaó będŻie brakiem możliwości przyznania dodatku osłonow€go'

6. Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane następują.ym kategoriom odbiorców: l)podmiotom
przetwarŻającym - osobom fiŻycznym tr'rb prawnym, organom publiczoym, jednostkom lub innym
podmiotom, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora- w sŻcz€gólności doŚawcom

UsłUg teleinformatycznych, podmiotonr Żap€wniającym ochronę danych osobowych i bezpieczeństwo

lT; 2) podmiolom lub organo& kórym Administrator jest ustawowo obowiązany przekazywać dane

lub uprawnionym do ich otrzymania ns podstawie przepisów prawa;3) pracownikom Administratorą
4) operatorom pocztowym.

7' Panstwa dane osobowe będą prze|warzane przez okres niezbędny do lealizacji w/w celu

. z uwzględnienien okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych'

w lym przepisów archiwalnych'

8. w związku Ż przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, Przysługują Państwu n8stępujące prawa:

a) pmwo dostępu do danych osobowych oraz otrzyrnania ich kopii;

b) p.awo do sprostowania danych;

c) pra$o do ograniczenia przet\ arzania:

d) prawo do usunjęcia danych' o ile znajdzie zastosowanie jędna z przesłanek z ań. ]7 usl' l
RODO,

9' Ma Pani/Pan prawo do złożenia skargi na niezgodne z prawem prŻetwarzanie danych osobowych do

Pr€zesa Urzędu ochrony Danych osobowych (Urząd ochrony Danych osobowych, ut. stawki 2,0o-
193 Warszawa).


