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KARTA USŁUGI 

Przyznanie dodatku energetycznego 

Wymagane dokumenty :  

W celu otrzymania zryczałtowanego dodatku energetycznego należy złożyć wniosek (druk do 

pobrania) oraz dołączyć do niego następujące dokumenty:  

1. Kopia umowy kompleksowej (umowa na przesyłanie i sprzedaż energii elektrycznej)  

lub umowy sprzedaży energii elektrycznej (umowa na sprzedaż energii elektrycznej). 

2. Podczas składania wniosku należy okazać oryginał dokumentu.  

3. W toku postępowania administracyjnego tut. Ośrodek może wymagać dostarczenia także 

innych dokumentów, jeżeli jest to niezbędne do rozpatrzenia sprawy.  

4. Wniosek o ustalenie prawa do dodatku energetycznego winien składać odbiorca wrażliwy 

energii elektrycznej. To samo dotyczy odbioru decyzji. W innym przypadku wymagane jest 

upoważnienie.  

5. Zryczałtowany dodatek energetyczny nie przysługuje gdy osoba wnioskująca:  

nie ma przyznanego prawa do dodatku mieszkaniowego;  

nie jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej;  

nie zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.  

6. Wyżej wymienionych zmianach wnioskodawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić 

organ przyznający dodatek energetyczny.  

7. Jeżeli dodatek energetyczny przyznano na podstawie nieprawdziwych danych, osoba 

otrzymująca dodatek energetyczny jest zobowiązana do zwrotu nienależnie pobranych 

kwot.  

 

Opłaty:  

Nie pobiera się  

 

Miejsce złożenia dokumentów:  

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziejowie,  

ul. Kościuszki 58, 88-200 Radziejów 

  



Czas załatwienia:  

Zgodnie z art. 35 kodeksu postępowania administracyjnego, sprawa wymagająca postępowania 

wyjaśniającego w ciągu miesiąca, a szczególnie skomplikowana w ciągu dwóch miesięcy od dnia 

wszczęcia postępowania.  

 

Tryb odwoławczy:  

Samorządowe Kolegium Odwoławcze we Włocławku, za pośrednictwem Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.  

 

Uwagi:  

 Zryczałtowany dodatek energetyczny od 1 stycznia 2014 r. przysługiwał odbiorcy 

wrażliwemu energii elektrycznej, czyli osobie, która:  

ma przyznane prawo do dodatku mieszkaniowego;  

złoży wniosek o dodatek energetyczny z załączoną umową kompleksową lub umowy sprzedaży 

energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym, której stroną jest osoba 

pobierająca dodatek mieszkaniowy;  

zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.  

 Wysokość zryczałtowanego dodatku energetycznego w okresie od 1 maja 2014 r. do 30 

kwietnia 2015 r. na podstawie Obwieszczenia Ministra Gospodarki z dnia 17 kwietnia 2014 

r. (Mon. Pol. z 2014 r. poz. 291) dla gospodarstwa domowego:  

prowadzonego przez osobę samotną wynosi 11,36 zł / miesięcznie;  

składającego się z 2 do 4 osób wynosi 15,77 zł / miesięcznie;  

składającego się z co najmniej 5 osób wynosi 18,93 zł / miesięcznie.  

 Wysokość dodatku energetycznego na kolejne 12 miesięcy może ulec zmianie i zostanie 

ogłoszona w terminie do dnia 30 kwietnia każdego roku, w drodze obwieszczenia w 

Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.  

 Zryczałtowany dodatek energetyczny zgodnie z dyspozycją wnioskodawcy wypłaca się do 

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

dodatek energetyczny wypłaca się do dnia 30 stycznia danego roku.  

 

Podstawa prawna:  

 art. 5c-g ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. –Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 

1059 z późn. zm.)  



 ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 

2013, poz. 267 z późn. zm.)  

 


