
 
 
 
 
         Od 01.01.2014 r. osoby otrzymujące dodatek mieszkaniowy będą mogły ubiegać się o 
przyznanie pomocy w formie zryczałtowanego dodatku energetycznego. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Aby otrzymać dodatek energetyczny - należy spełnić łącznie 3 warunki: 
 

1. posiadać ustalone prawo do dodatku mieszkaniowego, 
2. być stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej 

zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym, 

3. zamieszkiwać 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 w gospodarstwie domowym, ogłaszanej 
przez Prezesa Urzędu Regulacji do dnia 31 marca każdego roku (średnia cena energii 
elektrycznej na potrzeby ustalenia dodatku energetycznego aktualnie wyniosła 0,5961 zł/ 
kWh). 
 

Wysokość limitu 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. 

 

Minister właściwy w sprawach dodatku energetycznego w terminie do dnia 30 kwietnia 
każdego roku ogłosi w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej 
Polskiej „Monitor Polski”, wysokość  dodatku energetycznego na kolejne 12 miesięcy, biorąc 
pod uwagę środki przewidziane na ten cel w ustawie budżetowej. 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wymagane dokumenty 
 

Osoby, które chcą ubiegać się o zryczałtowany dodatek energetyczny powinny: 
 

1. złożyć osobiście wniosek o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego w 
Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Iławie – Sekcja dodatków mieszkaniowych 
(formularz wniosku można uzyskać w tut. Ośrodku - pok. nr 105 lub pobrać ze strony 
internetowej: www.mops.ilawa.pl ); 

2. dołączyć do wniosku kopię umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii 
elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym. 

 

Dodatkowe informacje 
 

Przyznanie dodatku energetycznego następuje w drodze decyzji administracyjnej, na okres 
ustalonych uprawnień do dodatku mieszkaniowego i przysługuje od miesiąca, w którym 
złożony jest wniosek. 
 

Dodatek energetyczny wypłaca się w terminie do dnia 10 każdego miesiąca z góry, 
z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym dodatek energetyczny wypłaca się do dnia 30 
stycznia danego roku. Dodatek energetyczny wypłaca się miesięcznie  w wysokości 1/12 
kwoty rocznej dodatku energetycznego ogłaszanej przez ministra właściwego do spraw 
gospodarki. 
Zryczałtowany dodatek energetyczny może być wypłacany do rąk wnioskodawcy - w kasie 
MOPS w Iławie lub na konto osobiste klienta - w tym wypadku należy dostarczyć numer 
rachunku bankowego.   
 
 

Szczegółowych informacji udziela 
 

Sekcja dodatków mieszkaniowych 
w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Iławie 

ul. Grunwaldzka 6A (pok. nr 105) 
tel. 89 649-97-29 

 

DODATEK ENERGETYCZNY 

Zryczałtowany dodatek energetyczny to nowa forma wsparcia wprowadzona na 
mocy ustawy z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz 
niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r., poz. 220), polegająca na częściowym 
pokryciu ze środków budżetu państwa kosztów ponoszonych z tytułu opłat za 

energię elektryczną przez tzw. odbiorców wrażliwych energii elektrycznej. 

Zgodnie z tą 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., 

poz. 180, z późn. zm.), która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy 
sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym  i 

zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej. 

 

Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Klimatu z dnia 10 kwietnia 2020 r. wysokość dodatku 
energetycznego obowiązująca od dnia 1 maja 2020r. do dnia 30 kwietnia 2021r. wynosi: 

• dla gospodarstwa prowadzonego przez osobę samotną – 10,94 zł/miesiąc 

• dla gospodarstwa składającego się z 2 do 4 osób - 15,19 zł/miesiąc 

• dla gospodarstwa składającego się z co najmniej 5 osób - 18,23 zł/miesiąc 

 

http://www.mops.ilawa.pl/


 


