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....................................dnia .................................. 
 
 
Do 
Okręgowej Izby Radców Prawnych w Kielcach 
25-513 Kielce  
ul. Przecznica 6 lok. 4 
 
 

                    Wnioskodawca :................................................... 
  ( imię i nazwisko) 
 
                                             .................................................... 
 ( adres zamieszkania ) 
   
 ................................................. 
 ( tel. Kontaktowy , e:mail ) 
 
 .................................................... 
 ( urząd skarbowy ) 
 
 ..................................................... 
 ( PESEL ) 
  
 .......................................................... 
 ( nr k-ta bankowego wnioskodawcy ) 

 
 
                       Wniosek o przyznanie pomocy  
 

 
Wnoszę o przyznanie mi pomocy finansowej w formie: 
 
- zapomogi pieniężnej .............................................................................., 
 
- umorzenia składek członkowskich..........................................................., 

 
- inne ........................................................................................................., 

 
 
                                 
                                        Uzasadnienie  
 
Prośbę swoją uzasadniam w sposób następujący..............................................  
 
........................................................................................................................... 
 
............................................................................................................................. 
 
.............................................................................................................................

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

... 
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............................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................. 
 
.............................................................................................................................  
 
............................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................. 
 
.............................................................................................................................  
 
............................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................. 
 
.............................................................................................................................  
 
 
............................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................. 
 
.............................................................................................................................  
 
 
............................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................. 
 
.............................................................................................................................  
 
 
 
............................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................. 
 
.............................................................................................................................  
 
 
 
 
............................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................. 
 
.............................................................................................................................  
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Wnioskodawca zobowiązany jest załączyć  dowody potwierdzające zasadność 
złożonego wniosku ( np. zaświadczenie lekarskie lub inne potwierdzające 
wystąpienie określonych zdarzeń ) : 

1. ......................................... 
2. ......................................... 
3. ......................................... 
4. ......................................... 
5. oświadczenie o dochodach netto 
     
 
                                                                      ............................................ 
    (podpis wnioskodawcy ) 
 
 

Obowiązek Informacyjny – 
 

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Kielcach ul. Przecznica 6 lok. 4, 25-513 Kielce , jako administrator danych 
osobowych, informuje Panią/Pana, iż: 

 

• podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do uzyskania pomocy o jaką Pani/Pan wnioskuje. Niepodanie 

danych uniemożliwi przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych co jest równoznaczne z nierozpatrywaniem 

Pani/Pana wniosku i tym samym niemożnością przyznania pomocy w żadnej formie. 

• posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w 

dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 

przed jej cofnięciem; 

• dane mogą być udostępniane przez OIRP w Kielcach podmiotom upoważnionym do uzyskania informacji na 

podstawie przepisów prawa np. do celów wykazania, że wysokość uzyskanej zapomogi w danym roku 

kalendarzowym nie przekroczyła kwoty wolnej od podatku dochodowego od osób fizycznych; 

• podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody 

(art. 6 ust. 1 pkt a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych); 

• ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana 

danych osobowych jest niezgodne z prawem. 

 

 

Zgoda  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Kielcach 

z siedzibą w Kielcach, ul. Przecznica 6 lok. 4, moich danych osobowych zawartych w formularzu w celu 

rozpatrzenia wniosku oraz przyznania i rozliczenia zapomogi jakiej udziela OIRP w Kielcach  

Oświadczam, że zostałam/zostałem poinformowana/poinformowany, że zgoda może być cofnięta w dowolnym 

momencie do czasu przyznania i wypłaty środków finansowych. Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

 

 

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

Data       Podpis  
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...................................., dnia ........ .............................................. r. 
(miejscowość, data) 

 
 

Oświadczenie 
o dochodach netto we wspólnym gospodarstwie domowym 

osoby ubiegającej się w OIRP w Kielcach  się o udzielenie pomocy  finansowej , umorzenie    
                                                      składek lub innych należności    
 

Ja, niżej podpisany(a) ............................................................................. 
 ( imię i nazwisko ) 

zamieszkały(a) w .......................................................................... ul. .......................................................................... 
 oświadczam, że razem ze mną we wspólnym gospodarstwie domowym pozostają następujące 

osoby: 
 

Lp. Imię Nazwisko 
Stopień pokrewieństwa 
z oświadczeniodawcą 

Dochód 
miesięczny netto1 

 
Dane dotyczące oświadczeniodawcy  

1. ...................................................... ............................................................  ............................. 
 

Pozostałe osoby 
2. ...................................................... ............................................................ .......................................... ............................. 
3. ...................................................... ............................................................ .......................................... ............................. 
4. ...................................................... ............................................................ .......................................... ............................. 
5. ...................................................... ............................................................ .......................................... ............................. 
6. 
 

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

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

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

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

Razem ............................. 

  
 
 

Oświadczam, że średni miesięczny dochód netto2 przypadający na 1 osobę w moim gospodarstwie domowym wynosił 
...................................... zł. 

Oświadczam ,że  na żądanie Przewodniczącego Komisji Integracji Zawodowej i Spraw Socjalnych OIRP w Kielcach  
dostarczę  niezwłocznie  do wglądu dowody potwierdzające wysokość wykazanych wyżej dochodów. 
 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na umieszczenie i przetwarzanie moich danych osobowych w bazie danych OIRP w 
Kielcach  dla potrzeb niezbędnych do rozpoznania wniosku  , zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1990 r. o ochronie danych 
osobowych. 
 

Prawdziwość złożonego oświadczenia, potwierdzam własnoręcznym podpisem. 
 
 

 ....................................... 
( podpis  składającego oświadczenie ) 

 

                                                           
1 Dochód miesięczny netto: 
 dochód członka rodziny ( obliczony za rok podatkowy poprzedzający rok, w którym składane jest oświadczenie ) podzielony przez 12 miesięcy, 

pomniejszony o: 
- obciążenie podatkiem dochodowym os osób fizycznych 

- składkę z tytułu ubezpieczeń: emerytalnego, rentowego i chorobowego 
- kwotę alimentów świadczonych przez osoby pozostające we wspólnym gosp. domowym 

-  
2 Średni miesięczny dochód 
netto = 

łączny dochód miesięczny netto  

liczba osób we wspólnym gosp. domowym  

 


