
WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚWIADCZENIA 

Z POMOCY SPOŁECZNEJ 
 

 

 
 

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

……………………………………………..                                                                       /miejscowość i data/ 

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

  /imię, nazwisko i adres Wnioskodawcy/ 

 

 

 

 

Na podstawie art. 102 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 

700) składam wniosek o przyznanie pomocy w formie: 

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

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

 

Wniosek uzasadniam następująco: 

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

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

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

 

 

         

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

              /podpis/ 

 

 

 
 

Przyznane mi świadczenie wynikające z ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. /tekst jednolity  

Dz. U. z 2018r poz. 700/, proszę przekazać na mój rachunek bankowy: 
 

 

Nazwa banku ……………………………………………………………………………………………… 

 

Nr konta: 

 

                          

 

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

          /podpis/ 



 

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych: 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. 

(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że: 

 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Warcie, 98-290 Warta, ul. Skarżyńskiego 12; przedstawicielem administratora 

danych osobowych jest Kierownik Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy w Warcie. 

 na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych 

(IOD), który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. 

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań ustawowych  

w szczególności: ustawy o pomocy społecznej oraz na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie 

Art. 9 ust.1 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 

2016 r.; 

 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do 

uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa; 

 Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla 

jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy 

kompetencyjne lub Kodeks postępowania administracyjnego i ustawę o narodowym zasobie 

archiwalnym i archiwach, w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie 

instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie 

organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych; 

 posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do 

przenoszenia danych; 

 ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych; 

 podanie danych osobowych w zakresie wymaganym jest obligatoryjne. 

Obowiązek podana danych może wynikać również z innych ustaw dotyczących 

składanego podania, w szczególności z Ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy 

społecznej (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 700). 

 

 

Zostałem poinformowany, że odmowa (niedostarczenie) złożenia dokumentów lub oświadczeń  

o dochodach i stanie majątkowym jest podstawą wydania decyzji o odmowie przyznania 

świadczenia (art. 107 ust. 5 ustawy o pomocy społecznej). 

Zostałem poinformowany, że niewyrażenie zgody (odmowa, uniemożliwienie) na przeprowadzenie 

rodzinnego wywiadu środowiskowego lub na jego aktualizację stanowi podstawę do odmowy 

przyznania świadczenia, uchylenia decyzji o przyznaniu świadczenia lub wstrzymania świadczeń 

pieniężnych z pomocy społecznej (art. 107 ust. 4a ustawy o pomocy społecznej). 

 

 

 

 

 

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

                                                                                                /data i podpis Wnioskodawcy/ 

   


