
I N F O R M A C J A  

DODATEK  ELEKTRYCZNY 

W związku ze wzrostem cen energii elektrycznej, ustawą o szczególnych rozwiązaniach 

służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na 

rynku energii elektrycznej (Dz. U. z 2022 r., poz. 2127), wprowadzony został dodatek 

elektryczny, jako narzędzie stanowiące wsparcie dla gospodarstw domowych. 

Dodatek elektryczny przysługuje odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie 

domowym, w przypadku gdy główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego jest 

zasilane energią elektryczną i źródło to zostało zgłoszone lub wpisane do Centralnej 

Ewidencji Emisyjności Budynków do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu –  

w przypadku kiedy zgłoszenia lub wpisania dokonano po raz pierwszy 

- dodatek elektryczny dla gospodarstwa domowego wynosi 1000,00 zł, 

- w przypadku gdy zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w tym    samym 

miejscu zamieszkania w 2021 r. wyniosło więcej niż 5 MWh, dodatek elektryczny wynosi 

1500,00 zł 

Aby uzyskać dodatek elektryczny w podwyższonej kwocie, do wniosku należy dołączyć 

rozliczenie z przedsiębiorstwem energetycznym, potwierdzające zużycie energii 

elektrycznej w 2021 r. przekraczające 5 MWh. 

 

Dodatek elektryczny nie przysługuje gdy: 

- gospodarstwo domowe zamieszkuje pod adresem zamieszkania, w którym jest 

wykorzystywana energia elektryczna pochodząca z mikroinstalacji, czyli instalacji 

odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 50 

kW, przyłączoną do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV, 

albo o mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu nie większej niż 150 kW, w której łączna moc 

zainstalowana elektryczna jest nie większa niż 50 kW, 

 

- gospodarstwo domowe uzyskało pozytywnie rozpatrzony wniosek o wypłatę dodatku 

węglowego, 

 

- gospodarstwo domowe uzyskało pozytywnie rozpatrzony wniosek o wypłatę dodatku  

w zakresie niektórych źródeł ciepła (olej opałowy, drewno kawałkowe, pelet, gaz LPG, 

biomasa)  

 

- w gospodarstwie domowym zakupiono paliwo stałe po cenie i od przedsiębiorcy o którym 

mowa w ustawie o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych 

paliw stałych, 

 



Przez gospodarstwo domowe rozumie się: 

- osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo 

jednoosobowe) 

          - osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające 

            w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo 

            wieloosobowe) 

 

Uwaga: jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego !!! 

 

W przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno 

gospodarstwo domowe: 

         -  przysługuje jeden dodatek elektryczny 

         -  dodatek wypłacany jest wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy 

 

 

Wnioski o wypłatę dodatku elektrycznego można składać  

od 1 grudnia 2022 r. do 1 lutego 2023 r. 

   

- w formie papierowej  

 - za pomocą środków komunikacji elektronicznej  

 

Dodatkowe informacje udzielane są telefonicznie w każdy dzień powszedni  

w godz. 7
30

 – 15
30

 pod nr tel. 83 343 85 37, 83 344 70 34, 83 341 68 45 
                        


