
DODATEK ENERGETYCZNY 
 
Ustaw ą o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektór ych innych ustaw  z dnia 26 lipca 

2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 984)  

z dniem 01-01-2014r wprowadzona została mo żliwo ść ubiegania si ę o  

DODATEK ENERGETYCZNY przez osóby spełniaj ących kryteria uzyskiwania dodatków 

mieszkaniowych. 

Poni żej przedstawiamy wyci ąg z przepisów Prawa Energetycznego reguluj ącą tę spraw ę. 

 

 
 
 
 

 
 

Ustawa o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz n iektórych innych ustaw  
z dnia 26 lipca 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 984)  

  
 Art. 1  
 
W ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energe tyczne (Dz.U. z 2012 r. poz. 1059) 
wprowadza si ę nast ępujące zmiany: 

 
 1)  w art. 3 :  

  --------------- 
-------------------- 
  b)  po pkt 10b dodaje się pkt 10c w brzmieniu:  

  
,, 10c)  pojemności magazynowe gazociągów - pojemności umożliwiające magazynowanie gazu 
ziemnego pod ciśnieniem w sieciach przesyłowych lub w sieciach dystrybucyjnych z wyłączeniem 
instalacji służących wyłącznie do realizacji zadań operatora systemu przesyłowego; ",    
  c)  pkt 13b otrzymuje brzmienie:  

  
,, 13b)  odbiorca paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła w gospodarstwie domowym - 
odbiorcę końcowego dokonującego zakupu paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła 
wyłącznie w celu ich zużycia w gospodarstwie domowym; ",    
  d)  po pkt 13b dodaje się pkt 13c i 13d w brzmieniu:  

  
,, 13c)  odbiorca wrażliwy energii elektrycznej - osobę, 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;   
 13d)  odbiorca wrażliwy paliw gazowych - osobę, której przyznano ryczałt na zakup opału w 
rozumieniu art. 6 ust. 7 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, która jest 
stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży paliw gazowych zawartej z przedsiębiorstwem 
energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania paliw gazowych; ",    
   
 
------------------------------------- 

----------------------------------------------------- 

 
 6)  po art. 5b dodaje si ę art. 5c-5g w brzmieniu:   
  
,, Art. 5c.  
 1. Odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej przysługuje zryczałtowany dodatek energetyczny.   
 2. 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, ogłaszanej na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 18 lit. d.   
 3. Wysokość limitu, o którym mowa w ust. 2, wynosi:  

 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.    

 4. Minister właściwy do spraw gospodarki ogłasza, w terminie do dnia 30 kwietnia każdego roku, w 
drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, wysokość 
dodatku energetycznego na kolejne 12 miesięcy, biorąc pod uwagę środki przewidziane na ten cel w 
ustawie budżetowej.    
 
 Art. 5d.   
Dodatek energetyczny przyznaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta, w drodze decyzji, na wniosek 
odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej. Do wniosku dołącza się kopię umowy kompleksowej lub 
umowy sprzedaży energii elektrycznej.   
 
 Art. 5e.  
 1. Dodatek energetyczny wypłaca się odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej do dnia 10 każdego 
miesiąca z góry, z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym dodatek energetyczny wypłaca się do dnia 
30 stycznia danego roku.   
 2. Dodatek energetyczny wynosi miesięcznie 1/12 kwoty rocznej dodatku energetycznego ogłaszanej 
przez ministra właściwego do spraw gospodarki, na podstawie art. 5c ust. 4.    
  
Art. 5f.  
 1. Wypłata dodatku energetycznego jest zadaniem z zakresu administracji rządowej. Dodatek 
energetyczny wypłacają gminy.   
 2. Gminy otrzymują dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie wypłat dodatku 
energetycznego, w granicach kwot określonych na ten cel w ustawie budżetowej.   
 3. Przy ustalaniu wysokości dotacji celowej na realizację wypłat dodatku energetycznego, uwzględnia 
się koszty wypłacania odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej dodatku energetycznego, w 
wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie.    
 
 Art. 5g.  
 1. Wojewodowie przekazują dotacje gminom w granicach kwot określonych na ten cel w budżecie 
państwa.   
 2. Gmina składa wojewodzie wniosek o przyznanie dotacji co kwartał, w terminie do 15 dnia miesiąca 
poprzedzającego dany kwartał.   
 3. Wojewoda przedstawia ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wniosek o 
zwiększenie budżetu, w terminie do 25 dnia miesiąca poprzedzającego dany kwartał; wniosek na 
pierwszy kwartał wojewoda przedstawia w terminie do dnia 10 stycznia danego roku.   
 4. Dotacje na dany kwartał są przekazywane gminom przez wojewodę, na podstawie wniosku, o 
którym mowa w ust. 2, w miesięcznych ratach. Nadpłata dotacji za kwartał może być zaliczana na 
poczet dotacji należnej w kwartale następnym, z wyjątkiem nadpłaty za dany rok, która podlega 
przekazaniu na rachunek właściwego urzędu wojewódzkiego, w terminie do dnia 20 stycznia 
następnego roku.   
 5. Jeżeli w wyniku połączenia lub podziału gmin nastąpiły zmiany w podstawie obliczania kwoty 
dotacji, wojewoda uwzględnia te zmiany od pierwszego dnia następnego miesiąca po ich wejściu w 
życie.   
 6. Gmina przedstawia wojewodzie, w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po kwartale, 
rozliczenie dotacji sporządzone narastająco za okres od dnia 1 stycznia do dnia kończącego dany 
kwartał, z tym że zapotrzebowanie na dotację ustala się jako sumę tego zapotrzebowania obliczonego 
odrębnie dla każdego kwartału.   
 7. Wojewodowie przedstawiają ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych zbiorcze 
rozliczenie dotacji do końca miesiąca następującego po każdym kwartale. ";    

 
 
---------------------------------------------------------------- 

Art. 7  
W ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mie szkaniowych (Dz.U. z 2013 r. poz. 966) w 
art. 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie :  
  



,, 3. Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu 
składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w 
przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania 
przychodu. Do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot 
zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, dodatku z tytułu urodzenia 
dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy 
społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej, 
dodatku mieszkaniowego, dodatku energetycznego oraz zapomogi pieniężnej, o której mowa w 
przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających 
świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny w 2007 r. ".   

 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

 
 Art. 27 
 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, o której 
mowa w art. 23 ust. 2 pkt 18 lit. d ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, 
na potrzeby ustalania dodatku energetycznego. 

 
 Art. 28  
Dodatek energetyczny przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej od dnia 1 stycznia 2014 r. 

 
 Art. 29  
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. 

 
 
 
 
 

 
 Art. 33  

 
 1. Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa przeznaczonych na dodatki energetyczne wynosi 
w: 

 
 1)  2014 r. - 114 799 948,41 PLN; 

 
 2)  2015 r. - 118 817 946,60 PLN; 

 
 3)  2016 r. - 122 976 574,73 PLN; 

 
 4)  2017 r. - 127 280 754,84 PLN; 

 
 5)  2018 r. - 131 608 300,50 PLN; 

 
 6)  2019 r. - 136 082 982,71 PLN; 

 
 7)  2020 r. - 140 709 804,12 PLN; 

 
 8)  2021 r. - 145 493 937,46 PLN; 

 
 9)  2022 r. - 150 440 731,33 PLN; 



 
 10)  2023 r. - 155 555 716,90 PLN. 

 
 2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych monitoruje wykorzystanie limitu wydatków, o 
którym mowa w ust. 1. 

 
 3. W przypadku gdy wykorzystanie środków w pierwszym półroczu roku budżetowego wyniesie więcej 
niż 60% środków, o których mowa w ust. 1, wysokość wskaźnika procentowego ulega obniżeniu w 
drugiej połowie tego roku budżetowego zgodnie z ust. 4. 

 
 4. Poziom obniżenia wskaźnika procentowego, o którym mowa w ust. 3, oblicza się jako połowę 
różnicy między faktycznym wykorzystaniem środków, wyrażonym w procentach, w pierwszym półroczu 
roku budżetowego, a wielkością 60%. 

 
 5. Jeżeli poziom wskaźnika procentowego, o którym mowa w ust. 3, ulegnie obniżeniu, minister 
właściwy do spraw gospodarki ogłosi, w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym 
Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, wysokość dodatku energetycznego. 

 
 6. W roku budżetowym następującym po roku, w którym limit wydatków, o którym mowa w ust. 1, 
został przekroczony, kwotę dotacji obniża się o różnicę między kwotą faktycznie wydatkową, a 
przewidzianą na dany rok zgodnie z ust. 1. 

 


