
……………………………. 
(miejscowość, data) 

WNIOSEK 

o przyznanie dodatku energetycznego 

 
1. Wnioskodawca   

...............................................................................................................................  
    ( imię i nazwisko, data urodzenia ) 
 

 

2. Adres zamieszkania 

................................................................................................................................ 
    ( miejscowość, ulica, nr domu/mieszkania ) 

 

3. Liczba osób w gospodarstwie domowym        ............................ 

 
 
   OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE FORMY  PŁATNOŚCI 

 

1. Zryczałtowany dodatek energetyczny proszę przekazywać na : 

 

Rachunek bankowy: 

 

Nazwa banku   

 

............................................................................................................................................................... 

 

Imię i nazwisko właściciela konta:  

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

nr konta: 

 

                          

 

 
2. Na rachunek bankowy przedsiębiorcy energetycznego, z którym posiadam zawartą umowę 

kompleksową lub umowę sprzedaży energii elektrycznej: 

 

Nr konta zakładu energetycznego: 

 

                          

 

 
 

 

3. Zryczałtowany dodatek energetyczny proszę przekazywać na konto zarządcy mojego 

mieszkania :   
    

□   TAK 

 

    



     OŚWIADCZENIE 

 
Oświadczam co następuje: 

 
 powyższe dane są prawdziwe; 

 zamieszkuję w  miejscu dostarczania energii elektrycznej; 

 zapoznałem/am się z warunkami uprawniajacymi do uzyskania zryczałtowanego dodatku 

energetycznego; 

 umowa kompleksowa lub umowa sprzedaży energii elektrycznej zawarta z przedsiębiorcą 

energetycznym  jest obowiązująca; 

 

Do wniosku dołączam: 

 
 kopię umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartą z przedsiębiorcą 

energetycznym (orginał do wglądu); 

 rachunek lub fakturę VAT za energię elektryczną (tylko w przypadku wyboru płatności na rachunek 

bankowy przedsiębiorcy energetycznego, z którym zawarto umowę kompleksową lub umowę 

sprzedaży energii elektrycznej).  

 

 
WARUNKI UPRAWNIAJĄCE DO UZYSKANIA DODATKU ENERGETYCZNEGO 

 

1. Zgodnie z art. 5c ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 716 

zryczałtowany dodatek energetyczny przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej. Dodatek przyznaje 

się w drodze decyzji, na wniosek odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej. 

 

2. Określenie odbiorca wrażliwy energii elektrycznej oznacza osobę, której przyznano dodatek mieszkaniowy  

w rozumieniu art.2 ust.1 Ustawy z dnia 21 czerwca 2001r o  dodatkach mieszkaniowych (t. j. Dz. U. z 2019 r. 

poz. 2133), która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z 

przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej. 
 

3. Wydanie decyzji administracyjnej zostaje zwolniona z opłaty skarbowej na podstawie Rozporządzenia 

Ministrów Finansów z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie zaniechania poboru opłaty skarbowej (Dz. U. 2014 poz. 

224). 

 
 

 

 

 

…………………………..………………    …………………………………………… 

(podpis przyjmującego)      (podpis wnioskodawcy) 

 

 

 

 


