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KOMU PRZYSŁUGUJE ZRYCZAŁTOWANY DODATEK ENERGETYCZNY  
 

 
Zryczałtowany dodatek energetyczny przysługuje osobie, która 

spełnia łącznie następujące warunki: 
- posiada ustalone prawo do dodatku mieszkaniowego; 
- jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii 

elektrycznej; 
- zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej. 
 

  
WYSOKOŚĆ ZRYCZAŁTOWANEGO DODATKU ENERGETYCZNEGO 
 

 
Dodatek energetyczny wynosi rocznie nie więcej niż 30% iloczynu 

limitu zużycia energii elektrycznej oraz średniej ceny energii elektrycznej 
dla odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym.   

Limit zużycia energii elektrycznej 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. 
 
 

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Gospodarki z dnia  28 listopada 2013 roku  
w sprawie wysoko ści dodatku energetycznego obowi ązującej  

od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 30 kwietnia 2014  roku  
wysoko ść dodatku wynosi: 

- 11,36 zł miesi ęcznie dla gospodarstwa jednoosobowego; 
- 15,77 zł miesi ęczne dla gospodarstwa domowego składaj ącego si ę z 2 do 4 osób; 
- 18,93 zł miesi ęcznie dla gospodarstwa domowego składaj ącego si ę z co najmniej 5 osób  

 
 

DODATEK ENERGETYCZNY 



  
WYMAGANE DOKUMENTY 
 

 
Osoby, które chcą ubiegać się o zryczałtowany dodatek energetyczny 

do wniosku muszą dołączyć następujące dokumenty: 
- kopię umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej 

zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym. 
 
UWAGA !!! 
W toku postępowania administracyjnego Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Czerwionce – Leszczynach ma prawo żądać dostarczenia innych dokumentów 
niezbędnych do prawidłowego rozpatrzenia wniosku.  

 
  

PODSTAWA PRAWNA 
 

 
- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. prawo energetyczne (t. j. Dz.U. z 2012 r. 

poz. 1059 z późn. zm.) 
- Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (t. j. Dz.U. 

z 2013 r. poz. 966 z późn. zm.) 
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego 

(t. j. Dz.U z 2013 r. poz. 267) 
  - Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie 
wysokości dodatku energetycznego obowiązującego do 1 stycznia 2014 r. do 30 
kwietnia 2014 r. (Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej – Monitor Polski 
z dnia 29 listopada 2013 r. poz. 963) 

 
 

  
MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKU 
 

 
Druki wniosków o zryczałtowany dodatek energetyczny można otrzymać 

w Dziale Świadczeń Rodzinnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce – 
Leszczynach ul. 3 Maja 36 b w godzinach: 

 
Poniedziałek  700 – 17 00 
Wtorek 

Środa 
Czwartek 

700 – 1530 

Piątek  700 - 1400 
 

Szczegółowych informacji udziela Dział Świadczeń Rodzinnych Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Czerwionce – Leszczynach.  tel. 032 4318 – 100 lub 032 4312 – 039 
wew. 22, lub na stronie www.opsczerwionka-leszczyny.pl/  

 
 


