
 
 

 

________________________ 
(miejscowość, data) 

 

 

WNIOSEK O UDZIELENIE POMOCY ZE ŚRODKÓW 

FUNDACJI ENERGIA-DZIAŁANIE 

DLA WNIOSKODAWCÓW BĘDĄCYCH OSOBAMI FIZYCZNYMI 

 

I. Dane Wnioskodawcy: 

 

1. Imię i nazwisko: ………………………………………………………………………… 

2. Adres: ……………………………………………………………………………………. 

3. Seria i numer dowodu osobistego: …………………………………………………… 

4. PESEL: ………………………………………………………………………………….. 

5. Telefon kontaktowy: ……………………………………………………………………. 

6. E-mail: ……………………………………………………………………………………. 

7. Nazwa banku i numer rachunku bankowego: ……………………………………….. 

                          

 

Czy osoba zwracała się o pomoc do Fundacji „ENERGIA-DZIAŁANIE”? 

(ile razy, kiedy i na jaki cel) 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 



 
 

 

 

Czy osoba dostała już dofinansowanie ze środków Fundacji „ENERGIA-DZIAŁANIE”? 

(ile razy, kiedy, w jakiej postaci i na jaki cel) 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

Czy osoba rozliczyła się z przyznanych środków? (jeżeli był taki wymóg) 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

II. Rodzaj pomocy, o jaką Wnioskodawca występuje ze wskazaniem jej 

przeznaczenia: 

 

1. finansową, w postaci refundacji, lub dofinansowania na podstawie 

przedstawionych faktur/rachunków*: 

a. kosztów leczenia oraz rehabilitacji; 

b. kosztów wizyt lekarskich oraz konsultacji specjalistycznych; 

c. kosztów specjalistycznych badań; 

d. kosztów zakupu leków (stosowanych w medycynie konwencjonalnej, 

zgodnie z zaleceniem lekarza); 

e. kosztów zakupu sprzętu rehabilitacyjnego bądź medycznego; 

2. finansową, w postaci darowizny pieniężnej; 

Kwota: ……………………………….. (słownie: ………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………) 

 



 
 

 

Przeznaczenie:  

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

3. rzeczową; (jeżeli Wnioskodawca występuje o darowiznę rzeczową prosimy 

o wskazanie przedmiotu darowizny oraz, o ile jest to możliwe, jej wartości):  

Kwota: ……………………………….. (słownie: ………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………) 

Przeznaczenie:  

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Uzasadnienie: 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

_____________________________________ 
(miejscowość, data i podpis wnioskodawcy) 

 

Załączniki: 

1) zgodna na przetwarzanie danych osobowych, obowiązek informacyjny 



 
 

 

 

Załącznik 1 do wniosku o udzielenie pomocy ze środków Fundacji „Energia-Działanie” 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Fundację Energia-Działanie z siedzibą 

w Kozienicach moich danych osobowych w związku ze złożeniem wniosku o udzielenie 

pomocy. 

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

kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że: 

1) administratorem danych osobowych jest Fundacja Energia-Działanie z siedzibą 

w Kozienicach przy ul. Maciejowickiej 4/2, 

2) dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody, 

3) Wnioskujący posiada prawo do żądania od administratora dostępu do danych 

osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 

prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych, 

4) Wnioskujący ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, 

5) podanie danych osobowych Uczestnika jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych 

może skutkować niemożliwością rozpatrzenia wniosku przez Fundację. 

 

 

 

______________________________________ 
(miejscowość, data i podpis wnioskodawcy) 

 


