
 

Dodatek energetyczny - nowe świadczenie od 1 stycznia 2014 r.  

Zryczałtowany dodatek energetyczny od 1 stycznia 2014 r. będzie przysługiwał odbiorcy wrażliwemu 

energii elektrycznej, czyli osobie pobierającej dodatek mieszkaniowy. 

Zgodnie z ustawą odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej jest osoba, której przyznano 

dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o 

dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 966), która jest stroną umowy 

kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem 

energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej (art. 3 pkt 13c ). 

Zryczałtowany dodatek energetyczny będzie wynosił wynosi rocznie nie więcej niż 30% 

iloczynu limitu zużycia energii elektrycznej oraz średniej ceny energii elektrycznej dla 

odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, ogłaszanej przez Prezesa Urzędu 

Regulacji Energetyki do dnia 31 marca każdego roku (www.ure.gov.pl/). 

Limit zużycia energii elektrycznej wyniesie: 

1) 900 kWh w roku kalendarzowym - dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez 

osobę samotną; 

2) 1250 kWh w roku kalendarzowym - dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 

osób; 

3) 1500 kWh w roku kalendarzowym - dla gospodarstwa domowego składającego się z co 

najmniej 5 osób. 

Zgodnie z Obwieszczeniem Monitora Gospodarki z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie 

wysokości dodatku energetycznego obowiązującego od dnia 1 stycznia 2014 r. do 30 kwietnia 

2014 r. wysokość zryczałtowanego dodatku energetycznego za okres od 1 stycznia 2014 r. 

do 30 kwietnia 2014 r. wynosi: 

1. dla gospodarstw prowadzonych przez osobę samotną - 11,36 zł. miesięcznie; 

2. dla gospodarstw składających się z 2 do 4 osób - 15,77 zł. miesięcznie; 

3. dla gospodarstw składających się z co najmniej 5 osób - 18,93 zł. miesięcznie. 

Wysokość zryczałtowanego dodatku energetycznego za okres od 1 maja 2014 r. do 30 

kwietnia 2015 r. zostanie ogłoszona przez ministra właściwego do spraw gospodarki w drodze 

obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" do dnia 

30 kwietnia 2014 r. 

Zryczałtowany dodatek energetyczny wypłacają gminy w terminie do dnia 10 każdego 

miesiąca z góry, z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym zryczałtowany dodatek 

energetyczny wypłaca się do dnia 30 stycznia danego roku. 

Zryczałtowany dodatek energetyczny może być wypłacony: 

1. na rachunek bankowy osoby wnioskującej; 

2. na rachunek bankowy przedsiębiorcy energetycznego, z którym zawarta jest umowa 

kompleksowa lub umowa sprzedaży energii elektrycznej 

Informacje o dodatku energetycznym można uzyskać dzwoniąc pod numer: 61 8100 635 
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Dodatek energetyczny - nowe świadczenie od 1 stycznia 2014 r.  

Ustawa z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych 

innych ustaw ( Dz.U. z 2013r. poz.984), wprowadziła definicję odbiorcy wrażliwego energii 

elektrycznej. Zgodnie z art. 3, punkt 13c Prawa energetycznego jest to osoba: 

• której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 

czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, 

• która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej 

z przedsiębiorstwem energetycznym, 

• zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej. Osobie tej przysługuje 

zryczałtowany dodatek energetyczny, który wynosi rocznie nie więcej niż 30% iloczynu 

limitu zużycia energii elektrycznej oraz średniej ceny energii elektrycznej dla odbiorcy 

energii elektrycznej w gospodarstwie domowym. 

Wysokość limitu, wynosi: 

900 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę 

samotną; 

1250 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 

osób; 

1500 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego składającego się z co 

najmniej 5 osób. 

Dodatek energetyczny będzie przyznawał wójt w drodze decyzji, na wniosek odbiorcy 

wrażliwego energii elektrycznej. Do wniosku należy dołączyć kopię umowy 

kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej. Dodatek będzie wypłacany do 

dnia 10 każdego miesiąca z góry, z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym dodatek 

energetyczny wypłacany będzie do dnia 30 stycznia danego roku. Dodatek energetyczny 

wynosić będzie miesięcznie 1/12 kwoty rocznej dodatku energetycznego ogłaszanej przez 

ministra właściwego do spraw gospodarki. 

Wypłata dodatku energetycznego jest zadaniem z zakresu administracji rządowej. Dodatek 

energetyczny wypłacają gminy, które będą otrzymywać dotacje celowe z budżetu państwa na 

finansowanie wypłat dodatku energetycznego, w granicach kwot określonych na ten cel w 

ustawie budżetowej. Przy ustalaniu wysokości dotacji celowej na realizację wypłat dodatku 

energetycznego, uwzględnione będą koszty wypłacania odbiorcom wrażliwym energii 

elektrycznej dodatku energetycznego, w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w 

gminie. 

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki obliczy i ogłosi po raz pierwszy, do dnia 30 września 

2013 r., średnią cenę energii elektrycznej dla odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie 

domowym na potrzeby ustalania dodatku energetycznego, zaś minister właściwy do spraw 

gospodarki ogłosi, po raz pierwszy do dnia 30 listopada 2013 r., w drodze obwieszczenia, w 



Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, wysokość dodatku 

energetycznego obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 30 kwietnia 2014 r. 

Jednocześnie nastąpiła zmiana art. 3 ust. 3, ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach 

mieszkaniowych w określająca, że dodatek energetyczny nie będzie wliczany do dochodu 

będącego podstawą do obliczania dodatku mieszkaniowego.  

Informacje o dodatku energetycznym można uzyskać dzwoniąc pod numer: 61 8100 635 

 

 

 

Wysokość limitu zużycia: 

  

Dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną limit roczny wynosi 
900kWh a dodatek 75,60 zł. 

  

Dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób limit roczny wynosi 
1250kWh  a dodatek 105,00 zł. 

  

Dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób limit roczny wynosi 
1500kWh a dodatek 126,00 zł . 

  

 


