
 

 

 

 

Dodatek energetyczny 
 
 

 

Czym właściwie jest dodatek energetyczny?  

 

Jest to świadczenie pieniężne comiesięcznie przyznawane tak zwanemu odbiorcy wrażliwemu, 

czyli osobie, która otrzymuje dodatek mieszkaniowy. To świadczenie ma częściowo zrekompensować 

koszt zakupu prądu. „Odbiorcą wrażliwym” jest się, kiedy po pierwsze- otrzymuje się dodatek 

mieszkaniowy, po drugie- jest się stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży prądu zawartej  

z przedsiębiorstwem energetycznym i po trzecie- mieszka się w miejscu dostarczania prądu. 

Wypłata dodatku energetycznego jest zadaniem z zakresu administracji rządowej. Dodatek 

energetyczny przyznaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta, w drodze decyzji, na wniosek odbiorcy 

wrażliwego energii elektrycznej. Za wypłatę dodatku odpowiedzialne są gminy. Tam również należy 

złożyć wniosek, niezbędny do przyznania dodatku energetycznego. Wraz z wypełnionym wnioskiem  

w urzędzie gminy należy złożyć kopię umowy kompleksowej (umowa na przesyłanie i sprzedaż energii 

elektrycznej) lub umowy sprzedaży energii elektrycznej (umowa na sprzedaż energii). O wzór wniosku 

można pytać w gminie lub można go również znaleźć korzystając z przeglądarki internetowej na stronie 

internetowej właściwej gminy. Rozpatrzenie wniosku, jak i wydanie decyzji o przyznaniu dodatku  

nie podlega opłatom. 

Ważną kwestią przy ubieganiu się o dodatek energetyczny są kryteria dochodowe. Obowiązują  

w tym wypadku kryteria właściwe dla ubiegania się o dodatek mieszkaniowy. Dodatek mieszkaniowy 

przysługuje jeżeli średni miesięczny dochód w przeliczeniu na członka gospodarstwa domowego,  

w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku, nie przekracza 175% kwoty najniższej 

emerytury w gospodarstwie jednoosobowym oraz 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym 

obowiązującej w dniu złożenia wniosku. 

Oprócz kryterium dochodowego obowiązuje również kryterium metrażowe, które uzależnione jest 

od liczby osób zamieszkujących w danym lokalu mieszkalnym. Maksymalne wartości powierzchni 

normatywnej dla zamieszkiwanych lokali w zależności od liczby osób zamieszkujących w tych lokalach 

przedstawia poniższa tabela. 



 

 

Powierzchnia normatywna 

 

Liczba osób zamieszkujących w lokalu 

 

Powierzchnia 

normatywna 

Maksymalna powierzchnia użytkowa 

kwalifikująca do otrzymania dodatku 

mieszkaniowego 

1 osoba 35 m2 45,5 m2 

2 osoby 40 m2 52,0 m2 

3 osoby 45 m2 58,5 m2 

4 osoby 55 m2 71,5 m2 

5 osób 65 m2 84,5 m2 

6 osób 70 m2 91,0 m2 

W przypadku zamieszkiwania w lokalu większej liczby osób dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną 

powierzchnię tego lokalu o 5 m2. 

 

Decyzja w przedmiocie przyznania świadczenia powinna zostać wydana w przeciągu miesiąca  

od dnia złożenia wniosku o dodatek energetyczny. W zależności od ilości członków stanowiących 

gospodarstwo domowe dodatek będzie przyznany w wysokości: 

 11,37 zł/miesiąc dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną; 

 15,80 zł/miesiąc dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób; 

 18,96 zł/miesiąc dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób. 

 

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku dodatek, będzie on wypłacany do 10 dnia 

każdego miesiąca, oprócz stycznia w którym dodatek wypłaca się do 30 stycznia danego roku. Wpłaty 

będą dokonywane na rachunek bankowy osoby wnioskującej lub we wskazanej przez gminę kasie 

(najczęściej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej). 

 
 
 
 
 
 
 
Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Obywatelskiej CIVIS SUM, finansowane  
ze środków przekazanych przez Powiat Słubicki na podstawie umowy o powierzenie realizacji zadania 
publicznego pn. „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa 
obywatelskiego oraz realizacja zadań z zakresu edukacji prawnej w powiecie słubickim w 2021 r." 


