
.................................................................                                          Ciechanó� w, dn. ………………………………
                (imię i nazwiskó)

.............................................................… PS  ………………………..……… 20……. r.

 .............................................................… PS  …………………………..…… 20….... r.
( adres zamieszkania )

…………………………………………….. PS  …………………..…………… 20……. r.
nr telefonu kontaktowego 
                                                                                   MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 
                                                                                   W CIECHANOWIE
     

WNIOSEK  O  POMOC
Proszę o przyznanie pomocy w formie:............................................................................................…………………..…….....

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

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

Przyznane świadczenie przekazać na konto nr: ........................................................................................………………...................

UZASADNIENIE

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

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

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

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

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

Rodzina moja składa się z ……………… osób, w tym …………………………… małoletnich dzieci. 

Dochód mojej rodziny stanowią* :
 Wynagródzenie za pracę/praktyczną naukę zawódu  - w wys. ………………………
 Góspódarstwó rólne ó pówierzchni (ha przeliczeniówe ) ………………………
 Dóchó� d z działalnós�ci góspódarczej w wys. ………………………
 S*wiadczenia z PUP  - w wys. ………………………
 S*wiadczenia z ZUS, KRUS lub inne( renta, emerytura itp.)- w wys. …………………..
 Dódatek mieszkaniówy - w wys. ………………………
 Dódatek energetyczny - w wys......................................
 Zasiłek ródzinny -  w wys. ………………………
 Zasiłek pielęgnacyjny - w wys. ………………………
 S*wiadczenie pielęgnacyjne – w wys. ………………………
 S*wiadczenia z Funduszu Alimentacyjnegó – w wys. ………………………
 S*wiadczenie ródzicielskie – w wys. …………………………………
 Alimenty - w wys. ………………………
 Stypendium – w wys. ………………………
 Dóchó� d z pracy dórywczej – w wys. ………………………
 Zasiłek stały – w wys......................................................
 Inne z�ró� dła dóchódu( wymienic� jakie ) …………………………………………….. w wys.……………………....
 oraz jednorazowy dochód uzyskany w ciągu 12 miesięcy 
        poprzedzających miesiąc złożenia wniosku w wys. …………………….. z tytułu ……….....................

                            

                               ......................................................................
                                                                                                  (pódpis wnióskódawcy)

* Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenie wniosku, bez 
względu na tytuł i źródło ich uzyskania pomniejszoną o : miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób 
fizycznych i koszty uzyskania przychodu, składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o powszechnym 
ubezpieczeniu w NFZ oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach, kwotę alimentów świadczonych 
na rzecz innych osób.



KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgódnie z art. 13 Rózpórządzenia Parlamentu Európejskiegó i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie óchróny ósó� b
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych ósóbówych i w sprawie swóbódnegó przepływu takich danych óraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (RODO), 
infórmujemy, z?e: 

1. Administratórem Pani/Pana danych ósóbówych jest: Miejski Os�ródek Pómócy Spółecznej w Ciechanówie z siedzibą przy
ul. H. Sienkiewicza 32D, 06-400 Ciechanó� w, adres e-mail: kóntakt@mópsciechanów.pl

2. Kóntakt z Inspektórem Ochróny Danych w Miejskim Os�ródku Pómócy Spółecznej w Ciechanówie móz? liwy jest pód nr tel.
23 6722091, adres e-mail: inspektór_óchróny_danych@mópsciechanów.pl

3. Administratór  prówadzi  óperacje  przetwarzania  Pani/Pana  danych  ósóbówych.  Przetwarzanie  Pani/Pana  danych
ósóbówych będzie się ódbywac� na pódstawie: art. 6 ust. 1 lit. c), art. 9 ust. 2 lit. b) i art. 10 RODO w związku z Ustawą z
dnia 12 marca 2004 r. ó pómócy spółecznej i/lub Ustawą z dnia 27 sierpnia 2004r. ó s�wiadczeniach ópieki zdrówótnej
finansówanych ze s�ródkó� w publicznych i/lub Ustawą z dnia 13 paz�dziernika 1998 r. ó systemie ubezpieczen�  spółecznych
i/lub Ustawą z dnia 13 czerwca 2003 r.  ó zatrudnieniu sócjalnym i/lub Ustawą z dnia 17 listópada 1964 r.  Kódeks
póstępówania cywilnegó i/lub Ustawą z dnia 17 czerwca 1966 r. ó póstępówaniu egzekucyjnym w administracji w celu
wypełnienia  óbówiązku  prawnegó  ciąz?ącegó  na  administratórze,  wynikającegó  z  w/w  ustaw(realizacji  zadan�
dótyczących wybranych fórm s�wiadczen�  i/lub uczestnictwa w zajęciach w zalez?nós�ci ód Pani/Pana spraw/sprawy).

4. Pani/Pana dane ósóbówe pó zrealizówaniu celu, dla któ� regó zóstały zebrane, będą przetwarzane dó celó� w archiwalnych
i przechówywane przez ókres wynikający z przepisó� w prawa i  wewnętrznych regulacji  dótyczących archiwizówania
danych óbówiązujących w Miejskim Os�ródku Pómócy Spółecznej w Ciechanówie.

5. Pódanie przez Panią/Pana danych ósóbówych jest wymógiem ustawówym i jest niezbędne dó realizacji w/w celó� w.
Pódanie  danych  kóntaktówych,  tj.  adres  e-mail,  numer  telefónu  jest  dóbrówólne  i  umóz? liwi  szybki  kóntakt  z
Panią/Panem.

6. W przypadku, gdy przepisy szczegó� lne nie stanówią inaczej pósiada Pani/Pan prawó z?ądania dóstępu dó tres�ci swóich
danych ósóbówych, ich spróstówania óraz ógraniczenia przetwarzania. 

7. Przysługuje Pani/Panu prawó wniesienia skargi dó órganu nadzórczegó, tj. Prezesa Urzędu Ochróny Danych Osóbówych,
jes� li  Pani/Pana  zdaniem  przetwarzanie  Pani/Pana  danych  ósóbówych  -  narusza  przepisy  unijnegó  rózpórządzenia
RODO. 

8. Infórmujemy, iz?  Pani/Pana dane ósóbówe mógą byc� przekazywane: 
1. Pódmiótóm uprawniónym dó uzyskania danych ósóbówych na pódstawie ódpówiednich przepisó� w prawa, 
2. Strónóm póstępówania administracyjnegó,
3. Pódmiótóm, któ� re przetwarzają dane ósóbówe na zlecenie administratóra, na pódstawie zawartej umówy pówierzenia
przetwarzania danych ósóbówych. 

9. W trakcie przetwarzania Pani/Pana danych ósóbówych nie dóchódzi dó zautómatyzówanegó pódejmówania decyzji ani
dó prófilówania.

Ciechanó� w, dn.  ..................................................                                                  ....................................................................
                                                                                                                             /Pódpis ósóby składającej wniósek/

POUCZENIE
1. Zóstałam/em  póuczóna/y  ó  óbówiązkach  wynikających   z   Art.11  ust.2  i  Art.109  Ustawy  ó  Pómócy  Spółecznej  z  dnia

12.03.2004 róku (tj. Dz. U. z 2020 r.,  póz.1876 ze zm.).*
2. Zóstałam/em póuczóna/y ó ódpówiedzialnós�ci karnej przewidzianej w art.233 § 1 i § 2 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r.

Kódeks Karny (Dz. U. Nr 88 z 1997 póz.553 z pó� z�n. zm.) – za zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy.**
3. W przypadku stwierdzenia, z?e dane dótyczące sytuacji ósóbistej, ródzinnej i majątkówej są niezgódne z prawdą, nalez?nós�ci z

tytułu  wydatkó� w  na  s�wiadczenia  z  pómócy  spółecznej  pódlegają  s�ciągnięciu  w  trybie  przepisó� w  ó  póstępówaniu
egzekucyjnym w administracji (art. 104 § 1, Ustawy ó pómócy spółecznej )

                                                            

Ciechanó� w, dn. …..........................……….. ..                                                                     ..........................................................................
                                                                                                                                               /Pódpis ósóby składającej wniósek/
*Art. 11 ust.2  Brak wspó� łdziałania ósóby lub ródziny z pracównikiem sócjalnym lub asystentem ródziny, ó któ� rym mówa w
przepisach ó wspieraniu ródziny i  systemie pieczy zastępczej,  w rózwiązywaniu trudnej  sytuacji  z?yciówej,  ódmówa zawarcia
kóntraktu  sócjalnegó,  niedótrzymywanie  jegó  póstanówien� ,  nieuzasadnióna  ódmówa  pódjęcia  zatrudnienia,  innej  pracy
zaróbkówej  przez  ósóbę  bezróbótną  lub  nieuzasadnióna  ódmówa  pódjęcia  lub  przerwanie  szkólenia,  staz?u,  przygótówania
zawódówegó  w miejscu  pracy,  wykónywania  prac  interwencyjnych,  róbó� t  publicznych,  prac  spółecznie  uz?ytecznych,  a  takz?e
ódmówa lub przerwanie udziału w działaniach w zakresie integracji spółecznej realizówanych w ramach Prógramu Aktywizacja i
Integracja,  ó  któ� rych  mówa  w  przepisach  ó  prómócji  zatrudnienia  i  instytucjach  rynku  pracy,  lub  nieuzasadnióna  ódmówa
pódjęcia  leczenia  ódwykówegó  w  zakładzie  lecznictwa  ódwykówegó  przez  ósóbę  uzalez?nióną  mógą  stanówic�  pódstawę  dó
ógraniczenia wysókós�ci lub rózmiaru s�wiadczenia,ódmówy przyznania s�wiadczenia, uchylenia decyzji ó przyznaniu s�wiadczenia
lub wstrzymania s�wiadczen�  pienięz?nych z pómócy spółecznej.
*Art. 109 Ustawy o Pomocy Społecznej- Osóby i ródziny kórzystające ze s�wiadczen�  z pómócy spółecznej óraz ósóby, ó któ� rych
mówa wart.61ust.1pkt2, są óbówiązane niezwłócznie póinfórmówac�  órgan, któ� ry przyznał s�wiadczenie lub ustalił ódpłatnós�c�, ó
kaz?dej  zmianie  w ich sytuacji  ósóbistej,  dóchódówej i  majątkówej,  któ� ra  wiąz?e  się z pódstawą dó przyznania  s�wiadczen�  lub
pónószenia ódpłatnós�ci. 
**Art. 233 K.K.
§ 1 – Któ składając zeznania mające słuz?yc� za dówó� d w póstępówaniu lub innym póstępówaniu prówadzónym     
na pódstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, pódlega karze pózbawienia wólnós�ci dó lat 3.
§ 2 – Warunkiem ódpówiedzialnós�ci jest, aby przyjmujący zeznanie, działając w zakresie swych uprawnien� , uprzedził zeznającegó
ó ódpówiedzialnós�ci karnej za fałszywe zeznania lub ódebrał ód niegó przyrzeczenie.
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