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Temat: Dodatek energetyczny jako środek zapobiegający wykluczeniu energetycznemu 

– próba oceny polskich rozwiązań prawnych w świetle dyrektyw Parlamentu 

Europejskiego i Rady nr 2009/72/WE oraz 2009/73/WE.  

Autor pracy: Klaudia Ślęzak 

I. Charakterystyka problemu 

 Walka z ubóstwem i wykluczeniem społecznym stanowi jeden z nadrzędnych celów 

Unii Europejskiej (w skrócie: UE). Jego realizacja opiera się na współpracy państw 

członkowskich w zakresie m.in. polityki społecznej, ochrony socjalnej czy rozwoju 

gospodarki sprzyjającej włączeniu społecznemu
1
. Na wstępie należy rozróżnić ubóstwo od 

wykluczenia społecznego. Pierwszym pojęciem będziemy określali sytuację, w której 

gospodarstwo domowe nie dysponuje wystarczającymi środkami finansowymi, 

pozwalającymi na zaspokojenie jego podstawowych potrzeb. Ubóstwo jest w tym przypadku 

traktowane jako jeden z wymiarów wykluczenia społecznego, a mianowicie jako jego wymiar 

finansowy
2
. Za jedną z najdotkliwszych form ubóstwa oraz wykluczenia społecznego 

Komisja Europejska uznała ubóstwo energetyczne, które może pozbawić gospodarstwa 

domowe ogrzewania, chłodzenia, ciepłej wody, elektryczności i innych podstawowych 

domowych artykułów pierwszej potrzeby
3
. W procesie tworzenia konkurencyjnego                          

i liberalnego wewnętrznego rynku energii elektrycznej oraz gazu ziemnego, zagadnienie 

ochrony osób, którym zagraża ubóstwo energetyczne zostało dostrzeżone w unijnych 

dyrektywach stanowiących część II-go, a następnie III-go Pakietu Energetycznego.  

Wykres 1. Dyrektywy wchodzące w skład III Pakietu Energetycznego  

 

 

 

 

 

Źródło: opracowanie własne. 

W nowych dyrektywach wskazano państwom członkowskim obowiązek podjęcia 

odpowiednich środków mających na celu ochronę odbiorcy końcowego, a w szczególności 

zapewnienia istnienia odpowiednich zabezpieczeń chroniących odbiorców wrażliwych. 

                                                 
1
 Komisja Europejska uczyniła walkę z ubóstwem i wykluczeniem społecznym jednym z priorytetów strategii 

„Europa 2020” zob. Komunikat Komisji z dnia 03.03.2010 r. - „Europa 2020: Strategia na rzecz inteligentnego                
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2
 T. Panek Ubóstwo i nierówności dochodowe, [w:] J. Czapiński, T. Panek (red.), Diagnoza społeczna 2011. 

Warunki i jakość życia Polaków, Warszawa 2011, s. 328. 
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Europejska Grupa Regulatorów ds. Energii i Gazu wskazuje, że odbiorcy wrażliwi to 

odbiorcy zdefiniowani w prawie krajowym jako ,,osoby podlegające ochronie w odniesieniu 

do ich stosunków ze sprzedawcami energii (np. osoby niepełnosprawne, przewlekle chore, 

emeryci, osoby o niskich dochodach oraz osoby mieszkające na obszarach odległych)”
4
.  

Konkludując, z ubóstwem energetycznym mamy do czynienia w sytuacji, gdy 

odbiorcy wrażliwi, z uwagi na swoją sytuację ekonomiczną nie są w stanie ponosić pełnych 

ciężarów finansowych zużywanej przez siebie energii elektrycznej. Pomimo, iż liberalizacja 

rozwiązań prawnych w sektorze energii umożliwiła m.in. wybór sprzedawcy energii lub gazu 

ziemnego, to z uwagi na postępujący wzrost cen, efektywność przyjętych rozwiązań                      

w stosunku do odbiorców wrażliwych okazała się niewystarczająca
5
. UE zaproponowała 

nowe rozwiązania unijnej polityki socjalnej, mające na celu przeciwdziałanie ubóstwu 

energetycznemu. W treści dyrektyw unijnych odnajdujemy postanowienia chroniące odbiorcę 

końcowego
6
: 

 ,,Państwa członkowskie podejmują odpowiednie środki w celu ochrony odbiorców 

końcowych, a w szczególności zapewniają odpowiednie środki ochrony odbiorców wrażliwych.          

W tym kontekście każde państwo członkowskie określa pojęcie odbiorców wrażliwych, które może 

odnosić się  do ubóstwa energetycznego oraz, między innymi, do zakazu odłączania takim odbiorcom 

gazu w sytuacjach krytycznych (…)” 

 ,,Państwa członkowskie przyjmują odpowiednie środki, takie jak opracowanie krajowych 

planów działań w zakresie energii przewidujących zasiłki z systemów zabezpieczeń społecznych                

w celu zapewnienia niezbędnych dostaw energii elektrycznej dla odbiorców wrażliwych, lub 

przewidujących wsparcie dla poprawy efektywności energetycznej, aby rozwiązywać stwierdzone 

przypadki ubóstwa energetycznego, w tym również w szerszym kontekście ubóstwa.” 

Na podstawie przedstawionych wytycznych, państwa członkowskie samodzielnie 

definiują grupę odbiorców wrażliwych społecznie, równocześnie będąc zobowiązanymi do 

zapewnienia im ochrony
7
. W dyrektywach wskazano, że kraje członkowskie mają obowiązek 

                                                 
4
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6
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7
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a wkracza na grunt związany z systemem zabezpieczeń społecznych i pojęciem ubóstwa energetycznego. Unijna 

koncentracja na potrzebach bytowych odbiorców, wydaje się ingerować w obszar polityki socjalnej państw 

członkowskich, na którą planuje się wpłynąć w obszarze zaopatrzenia energetycznego. Powyższa sytuacja jest 

dość kontrowersyjna, biorąc pod uwagę art. 9 TfUE  oraz wspierające i uzupełniające kompetencje jakimi 

dysponuje UE w zakresie poprawy systemu ochrony socjalnej. Więcej w: T. Długosz, Ochrona odbiorcy 

wrażliwego w dyrektywach trzeciego pakietu energetycznego, [w:] H. Gronkiewicz-Waltz, K. Jaroszyńska (red.), 

Europeizacja publicznego prawa gospodarczego, Warszawa 2011, s. 69. 
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zapewnić niezbędne dostawy energii elektrycznej lub gazu ziemnego dla odbiorców 

wrażliwych bądź wesprzeć poprawę efektywności energetycznej tak, by rozwiązać 

stwierdzone przypadki ubóstwa energetycznego, z uwzględnieniem jego szerszego znaczenia. 

Powyższy obowiązek kraje członkowskie mogą realizować w wyniku zastosowania 

zintegrowanego podejścia w ramach polityki socjalnej
8
. 

Przez wskazane w dyrektywie ,,odpowiednie środki” należy rozumieć środki podjęte 

przez państwa członkowskie dla ochrony odbiorcy wrażliwego, oddziaływujące na rynek 

energii i paliw, które nie mogą utrudniać dostępu stron trzecich do systemów przesyłowych               

i dystrybucyjnych oraz funkcjonowania rynku energetycznego
9
. Mówiąc o konkretnych 

środkach wsparcia, ustawodawca miał na myśli m.in. zakaz odłączania odbiorcom 

wrażliwym, energii elektrycznej, ciepła i gazu. W motywie 45 preambuły dyrektywy 

2009/72/WE dodano wzmiankę, iż takie środki mogą dotyczyć płatności rachunków za 

energię elektryczną.  

Dyrektywy III Pakietu Energetycznego wymusiły na polskim ustawodawcy prace 

legislacyjne nad projektem nowej ustawy Prawo energetyczne
10

, a także zmianę innych 

wymagających tego ustaw. W drodze ustawy nowelizującej dodano artykuły od 5c do 5g, 

normujące kwestie związane z należnym odbiorcy wrażliwemu zryczałtowanym dodatkiem 

energetycznym
11

. Dodatek energetyczny jest wprowadzonym z początkiem 2014 r. nowym 

świadczeniem, przysługującym odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej lub gazu 

ziemnego (art. 28 ustawy nowelizującej). Należy oddzielnie definiować odbiorcę wrażliwego 

energii elektrycznej
12

 i odbiorcę wrażliwego paliw gazowych
13

. Aby uzyskać ww. 

świadczenie na pokrycie domowych rachunków za prąd, osoby zainteresowane muszą złożyć 

w gminie wniosek oraz dołączyć do niego kopię umowy sprzedaży energii elektrycznej.             

O tym czy odbiorcom tym przyznać status odbiorcy wrażliwego będzie decydowało 

kumulatywne spełnienie trzech poniżej przedstawionych przesłanek. 

 

                                                 
8
Zob. pkt 53 Preambuły do Dyrektywy 2009/72/WE i pkt 50 Preambuły Dyrektywy 2009/73/WE. 

9
 T. Długosz, Odbiorca wrażliwy społecznie a unijne ramy prawnej regulacji, [w:] Polska polityka energetyczna 

– wczoraj, dziś, jutro, ,,Biblioteka regulatora”, Warszawa 2010, s. 85 
10

 Ustawa z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne, Dz. U. Nr 54, poz. 348, w skrócie: u.p.e. 
11

 Ustawa z dnia 26.07.2013 r. o zmianie – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw, Dz. U., poz. 984. 
12

 Odbiorca wrażliwy energii elektrycznej to osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 

ust. 1 ustawy z dnia 21.06.2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, która jest stroną umowy kompleksowej lub 

umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu 

dostarczania energii elektrycznej (art. 13c u.p.e.). 
13

 Odbiorca wrażliwy paliw gazowych to osoba, której przyznano ryczałt na zakup opału w rozumieniu art. 6 ust. 

7 ustawy z dnia 21.06.2001 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 (art. 13d u.p.e.). 

http://sip.lex.pl/#/dokument/16903670
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Wykres 2. Przesłanki uznania odbiorcy za odbiorcę wrażliwego 

 

 

 

 

 

 

 

 
Źródło: opracowanie własne. 

Na gruncie przedstawionego stanu faktycznego należy odpowiedzieć na pytanie: Czy 

krajowe regulacje prawne, wprowadzające dodatek energetyczny spełniają swój cel, jakim 

jest zapobieganie wykluczeniu energetycznemu? 

II. Cel i charakter decyzji o przyznaniu dodatku energetycznego 

Na wstępie rozważań dotyczących oceny przepisów regulujących dodatek 

energetyczny, należy zastanowić się nad celem dodatku z punktu widzenia pomocy 

społecznej. Mimo formalnego nazewnictwa oraz bezpośredniego związku ze zużyciem 

energii elektrycznej w gospodarstwach domowych ciężko uznać, aby dodatek energetyczny 

był stricte ukierunkowany na zwalczanie ubóstwa energetycznego. Za powyższym przemawia 

fakt pozostawienia beneficjentowi dowolności w zakresie wydatkowania przyznanego 

świadczenia. W ostateczności dodatek energetyczny należy traktować jako ukierunkowany na 

zwalczanie szerszego kontekstu ubóstwa. Co więcej, jest on uważany za zasiłek socjalny 

okresowy, a nie celowy. Przepis art. 5e u.p.e. wskazuje, że nikt inny jak tylko odbiorca 

wrażliwy (a nie np. przedsiębiorstwo energetyczne) otrzymuje dodatek energetyczny, tym 

samym nie istnieje możliwość przymuszenia odbiorcy do wydatkowania przyznanego mu 

świadczenia na uregulowanie rachunków za energię elektryczną
14

. 

Dodatek energetyczny jest zasiłkiem okresowym i pieniężnym przyznawanym decyzją 

administracyjną. Zatem w przypadku postępowania w sprawie jego wydania stosować należy 

przepisy kodeksu postępowania administracyjnego
15

. Mimo, że w warstwie 

materialnoprawnej dodatek energetyczny jest świadczeniem powiązanym ze świadczeniem                 

z zakresu pomocy społecznej, tj. z dodatkiem mieszkaniowym, to tryb wydania decyzji                    

w sprawie jego przyznania (odmiennie niż w przypadku dodatku mieszkaniowego) nie został 

uregulowany w ustawie. W wyniku nowelizacji w art. 5c ust. 1 wskazano, iż ,,odbiorcy 

                                                 
14

 A. Skoczylas, M. Swora, Wsparcie dla odbiorcy wrażliwego w świetle przepisów ustawy - Prawo 

energetyczne, ,,Samorząd terytorialny” nr 9, Warszawa 2014, s. 8. 
15
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wrażliwemu przysługuje zryczałtowany dodatek energetyczny”, oznacza to, że dodatek 

należny jest z mocy ustawy. Jednakże już w następnym artykule czytamy, że dodatek 

energetyczny przyznawany jest przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta w drodze 

decyzji, na wniosek odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej. W ocenie doktryny charakter 

decyzji o przyznaniu dodatku energetycznego wywołuje duże wątpliwości. Powstaje pytanie 

czy decyzja ta jest aktem administracyjnym konstytutywnym czy deklaratoryjnym?
16

                     

W zależności od zajętego stanowiska, dodatek energetyczny może być przyznawany na różne 

okresy, tj. odpowiednio od momentu wydania decyzji z wnioskiem o przyznanie dodatku albo 

od momentu wydania decyzji o przyznanie dodatku. Jest to o tyle istotne, iż jak to zostało 

wyżej wskazane, roszczenie związane z osobą odbiorcy wrażliwego jest związane ze statusem 

odbiorcy wrażliwego, któremu przysługuje dodatek mieszkaniowy
17

. Obecnie wskazuje się, 

że decyzja ta ma charakter deklaratoryjny
18

. 

III. Wzajemna relacja między dodatkiem energetycznym a dodatkiem mieszkaniowym 

Aby uzyskać dodatek mieszkaniowy, zainteresowany musi spełnić przesłanki 

określone w ustawie o dodatkach mieszkaniowych. Ustawodawca odwołując się do pojęcia 

beneficjentów dodatku mieszkaniowego i obowiązku spełniania przez nich kategorii socjalno-

bytowych
19

, pośrednio zdefiniował pojęcie odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej, który 

musi obligatoryjnie spełniać przesłanki nałożone w art. 2 u.d.m.  Na podstawie art. 3 ust. 13c 

u.p.e., który definiuje odbiorcę wrażliwego energii elektrycznej, pojawia się wątpliwość 

dotycząca relacji proceduralnych pomiędzy decyzją o przyznaniu dodatku mieszkaniowego             

a dodatku energetycznego. Otóż ustawodawca, poprzez sformułowanie w art. 3 ust. 13c u.p.e., 

wskazujące na przyznanie danej osobie dodatku mieszkaniowego ,,miał na myśli” bycie 

adresatem decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego czyli bycie osobą, która uzyskała 

dodatek mieszkaniowy w drodze decyzji administracyjnej, na określony w tej decyzji okres 

                                                 
16

 Więcej na temat charakterystyki aktów administracyjnych w: Cz. Martysz [w:] G. Łaszczyca, Cz. Martysz,            

A. Matan, Kodeks postępowania administracyjnego: Komentarz. Tom I do art. 1-103, Warszawa 2010, s. 22,                  

E. Ochendowski, Prawo administracyjne. Część ogólna, Toruń 2013, s. 196-197. 
17

 K. Ziemski, Próba oceny Ustawy z dnia 26 lipca 2013 r. nowelizującej ustawę Prawo energetyczne, [w:]           

K. Ziemski, P. Lissoń, Inwestycje infrastrukturalne i ochrona środowiska w prawie energetycznym, Poznań 

2014, s. 16-17.  
18

 K. Ziemski, Dodatek energetyczny, http://prawodlasamorzadu.pl/2014.03.03-dodatek-energetyczny.html, 

dostęp na dzień: 12.02.2015 r. 
19

  Ubiegający się musi posiadać tytuł prawny do lokalu, spełniać kryterium dochodowe, zajmować mieszkanie   

o określonej powierzchni normatywnej. Dodatkowo wskazane ustawą kryteria ustala się w zależności od liczby 

członków gospodarstwa domowego, którego pojęcie znajduje się w ustawie o dodatkach mieszkaniowych - 

ustawa z dnia 21.06.2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, Dz. U. 2013 r. poz. 966, w skrócie: u.d.m. 
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czasu
20

. Nie można uznać, iż status ten posiada osoba, która w przeszłości uzyskała dodatek 

mieszkaniowy.  

 Następnie należy rozpatrzeć wpływ wstrzymania wypłaty dodatku mieszkaniowego na  

wypłatę dodatku energetycznego. Na podstawie art. 7 ust. 11 u.d.m. wypłatę dodatku 

mieszkaniowego wstrzymuje się w drodze decyzji administracyjnej do czasu uregulowania 

zaległości za zajmowany lokal mieszkalny. W tym przypadku odbiorca wrażliwy energii 

elektrycznej nie traci przyznanego mu statusu. Natomiast w sytuacji, kiedy decyzja                  

o przyznaniu dodatku mieszkaniowego utraci swą moc, beneficjent zostanie pozbawiony 

statusu odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej. W przepisach prawa energetycznego nie 

znajduje się za przykładem konstrukcji z art. 7 ust. 11 u.d.m. możliwość wstrzymania wypłaty 

dodatku energetycznego w sytuacji, gdy odbiorca wrażliwy nie ureguluje należności z tytułu 

opłat za energię elektryczną. Zaproponowana regulacja ściślej wiązałaby dodatek 

energetyczny z jego podstawowym celem, jakim jest zwalczanie ubóstwa energetycznego. 

Przyznanie omawianego świadczenia może co najwyżej poprawić sytuację finansową 

beneficjenta, nie wpływając na jego skłonność do zapłaty rachunku za energię elektryczną. 

Autor także w tym miejscu zgadza się z poglądem doktryny, iż ustawa powinna przewidywać 

możliwość zarówno wstrzymania wypłaty dodatku energetycznego z powodu nie 

uregulowania zobowiązań z tytułu zużywanej energii elektrycznej, jak i kwestię zwrotu 

nienależnych z powyższej racji kwot dodatku energetycznego i ich egzekucję na zasadach 

postępowania egzekucyjnego w administracji na zasadzie analogii z art. 7 ust. 9 u.d.m.
 21

.  

Ustawodawca nie unormował kwestii, jaki skutek prawny dla decyzji o przyznaniu 

dodatku energetycznego ma utrata mocy obowiązującej decyzji o przyznaniu dodatku 

mieszkaniowego. Domniemać należy, iż w przypadku zmiany sytuacji faktycznej oraz 

prawnej, stanowiących podstawę do wydania decyzji administracyjnej o przyznaniu dodatku 

mieszkaniowego, odpadnie podstawa prawna do przyznania dodatku energetycznego. 

Zgodnie z orzeczeniem Naczelnego Sądu Administracyjnego ,,przesłanka faktyczna stanowi 

konieczną podstawę i oparcie każdej decyzji administracyjnej, a gdy przestanie ona istnieć, 

decyzja traci moc wiążącą. Każda decyzja zawiera niejako dorozumianą klauzulę, zgodnie              

z którą wiąże tylko tak długo, jak długo istnieją stosunki faktyczne, które stanowiły podstawę 

decyzji. Ponieważ decyzja administracyjna zawiera regulację powinnego zachowania się dla 

konkretnego stanu faktycznego, gdy stan ten przestaje istnieć, staję się bezprzedmiotowa ta 

                                                 
20

 A. Skoczylas, M. Swora, op. cit., s. 10. 
21

 Ibidem, s. 10-11 
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regulacja”
22

. Tym samym z chwilą utraty mocy wiążącej decyzji o przyznaniu dodatku 

mieszkaniowego, zmienia się także status odbiorcy wrażliwego, a decyzja o przyznaniu 

dodatku energetycznego staje się bezprzedmiotowa z powodu braku podstaw do jego 

wypłaty
23

. 

IV. Warunek dotyczący uzyskania statusu odbiorcy wrażliwego paliw gazowych                        

i przyznania ryczałtu na zakup opału 

Spore wątpliwości wywołuje także interpretacja art. 6 ust 7 u.d.m, który stanowi, że 

ryczałt na zakup opału przyznaje się „jeżeli lokal mieszkalny nie jest wyposażony w instalacje 

doprowadzającą energię cieplną do celów ogrzewania, w instalacje ciepłej wody lub gazu 

przewodowego z zewnętrznego źródła znajdującego się poza lokalem mieszkalnym”.  

Wykres 3. Podstawy uzyskania statusu odbiorcy wrażliwego paliwa gazowego 

 

 

 

 

 

 

 
Źródło: opracowanie własne. 

Powyższą kontrowersje należy wytłumaczyć praktyką. Otóż może się zdarzyć, że dana 

osoba posiada gaz przewodowy, ale na skutek braku instalacji ciepłej wody będzie 

uprawniona do uzyskania ryczałtu na zakup opału. Jeżeli odbiorca taki będzie stroną umowy 

kompleksowej bądź umowy sprzedaży paliw gazowych, zostanie zakwalifikowany jako 

odbiorca wrażliwy paliw gazowych. Kwestią, która nie ma obecnie wytłumaczenia jest 

pytanie ,,dlaczego odbiorcą wrażliwym paliw gazowych ma być akurat podmiot, który nie 

posiada w domu instalacji ciepłej wody lub centralnego ogrzewania”?
24

. 

V. Termin i czas na jaki przyznaje się dodatek energetyczny 

Obligatoryjnym elementem decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego jest 

określenie terminu na jaki się go przyznaje. Zgodnie z art. 7 ust. 5 u.d.m., termin ten wynosi   

6 miesięcy, choć treść decyzji może wskazywać krótszy okres obowiązywania świadczenia.                

Z kolei w przepisach prawa energetycznego nie zawarto unormowań pozwalających na 

zamieszczenie w decyzji o przyznaniu dodatku energetycznego dodatkowych składników                

                                                 
22

 Wyrok NSA z dnia 28.02.2012 r., sygn. akt I OSK 1799/11, opublikowany w CBOSA. 
23

 Szerzej na ten temat: A. Skoczylas, M. Swora, op. cit., s. 12 i n. 
24

 M. Krzykowski, Ochrona odbiorców wrażliwych energii elektrycznej i paliw gazowych – uwarunkowania 

prawne, ,,Polityka energetyczna” 2014, T. 17, Z. 3, s. 262. 

 

 

bycie stroną umowy 

kompleksowej bądź umowy 

sprzedaży paliw gazowy 

 

 

otrzymywanie ryczałtu na 

zakup opału, który jest 

możliwy do uzyskania, jeżeli 

lokal mieszkalny nie jest 

wyposażony w instalację 

gazową 

 

Do uzyskania statusu odbiorcy wrażliwego paliwa gazowego należy: 
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z art. 107§2 k.p.a., takich jak termin czy warunek. W konsekwencji wątpliwości może budzić 

termin, na jaki została wydana decyzja o przyznaniu dodatku energetycznego, a to z uwagi na 

powiązania definicji odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej z przyznaniem dodatku 

mieszkaniowego, będącego zasiłkiem okresowym. Powyższe uwydatnia fakt, iż w ww. 

decyzji nie ma określonego terminu jej obowiązywania. W rezultacie odbiorca wrażliwy 

może uznać, że uzyskał uprawnienie do nieograniczonego korzystania z tego świadczenia. 

Właściwym byłoby wskazanie w pouczeniu do decyzji o przyznaniu dodatku energetycznego, 

iż w wyniku wygaśnięcia decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego (materialnoprawne 

wygaśnięcie decyzji), decyzja ta automatycznie traci swą moc, a uprawniony traci status 

odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej
25

. 

W ustawie prawo energetyczne nie wskazano także na jaki czas dodatek będzie 

przyznawany. Artykuł 5e ust. 1 u.p.e. określa jedynie, iż płatność następuje do 10 dnia 

następnego miesiąca z góry. Natomiast zgodnie z art. 5e ust. 2 u.p.e., wysokość miesięcznego 

dodatku wynosi 1/12 kwoty rocznej dodatku energetycznego ogłaszanej przez ministra 

właściwego do spraw gospodarki. Co ciekawe, ustawodawca przewidział jedynie górną 

granicę dodatku, różnicując ją w zależności od ilości osób w gospodarstwie domowym (art. 

13c u.p.e.). W ocenie autora, kierując się treścią przepisu, właściwy minister powinien 

określić kwotę roczną, przysługującą na pokrycie dodatków energetycznych. Zamiast tego              

w obwieszczeniu Ministra Gospodarki z dnia 17 kwietnia 2014 r. znajdujemy stawkę 

miesięczną
26

. Co więcej sformułowanie ,,1/12 kwoty rocznej” nie oznacza, iż dodatek 

przyznawany jest na okres 12 kolejnych miesięcy bądź na czas trwania roku kalendarzowego. 

Powstałe wątpliwości interpretacyjne wynikają z powiązania statusu odbiorcy wrażliwego                 

z dodatkiem mieszkaniowym. Zgodnie z art. 7 ust. 5 u.d.m., świadczenie to jest przyznawane 

na okres 6 miesięcy, liczonych od miesiąca kolejnego po złożeniu wniosku. Tym samym 

formalnie status odbiorcy wrażliwego przysługuje osobie fizycznej przez okres 

obowiązywania konkretnej decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego, tj. maksymalnie 

przez okres 6 miesięcy. Dodatek energetyczny przysługuje w czasie obowiązywania 

przyznanego dodatku mieszkaniowego. Po przekroczeniu terminu obowiązywania decyzji, 

odpada materialnoprawna przesłanka stanowiąca podstawę do podsiadania statusu odbiorcy 

wrażliwego i tym samym przysługiwania dodatku energetycznego. O dalszej możliwości 

korzystania z powyższych uprawnień decydować będzie właściwy organ na wniosek 

                                                 
25

 A. Skoczylas, M. Swora, op. cit., s. 12-13. 
26

 Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 17.04.2014 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego 

obowiązującej od dnia 01.05.2014 r. do dnia 30.04.2015 r., M. P. 2014, poz. 291. 
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uprawnionego. A zatem o przyznanie dodatku energetycznego może wystąpić osoba, której 

przysługuje dodatek mieszkaniowy, np. przez kolejne 3 miesiące. Powstaje zatem pytanie za 

W. Federczykiem czy decyzja ta powinna obejmować również okres kwartalny?
 27

  

 Nie mniej jednak aby zapewnić ciągłość otrzymywania odpowiednich dodatków 

wskazane jest aby kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej, posiadający upoważnienie 

(pełnomocnictwo administracyjne) od organu wykonawczego gminy do wydania decyzji                 

o przyznaniu dodatku mieszkaniowego
28

, na podstawie art. 39 ust. 2 ustawy o samorządzie 

gminnym
29

, indywidualnie informował uprawnione do świadczenia osoby o możliwości 

uzyskania dodatku energetycznego i o potrzebnych do jego uzyskania dokumentach oraz                

o trybie jego przyznawania. Trudno się bowiem zgodzić z zaproponowanym sposobem 

zawiadamiania osób uprawnionych do otrzymania dodatku mieszkaniowego, poprzez 

zawarcie w pouczeniu do niniejszej decyzji informacji o możliwości wnioskowania                 

o przyznanie dodatku energetycznego
30

. W ocenie autora prowadzi to do rozszerzenia 

składników decyzji administracyjnej i wkroczeniu w jej decyzyjność. Decyzja 

administracyjna rozstrzygająca sprawę co do istoty, nie może w swej treści zawierać 

elementów nie związanych z istotą sprawy (tu: o możliwości przyznania dodatku 

energetycznego). W przeciwnym razie, organ administracyjny w pouczeniach do decyzji 

administracyjnej mógłby dowolnie informować o możliwych do uzyskania świadczeniach. 

Logicznym jest więc, że jeżeli osoba uprawniona do uzyskania dodatku nie wystąpi o jego 

przyznanie to automatycznie utraci status odbiorcy wrażliwego w rozumieniu u.p.e., gdyż nie 

spełni koniecznych ku temu przesłanek.  

VI. Przyznanie dodatku energetycznego jako zadanie zlecone gminy 

Kontrowersje budzi także kwestia zakwalifikowania zadań z zakresu przyznawania 

dodatku energetycznego do zadań zleconych administracji rządowej, biorąc pod uwagę fakt, 

iż przyznanie dodatku mieszkaniowego leży w gestii zadań własnych gminy. W ocenie                  

K. Ziemskiego, zakwalifikowanie zadań z zakresu przyznawania dodatku energetycznego do 

zadań zleconych administracji rządowej, podobnie jak dodatek mieszkaniowy, ma charakter 

zadań z zakresu ochrony socjalnej, które należą do zadań własnych gminy
31

.  

                                                 
27

 W. Federczyk, Dodatek energetyczny – problemy praktyczne przy nowym świadczeniu socjalnym, ,,Samorząd 

terytorialny”, http://www.samorzad.lex.pl/czytaj/-/artykul/dodatek-energetyczny--problemy-praktyczne-przy-     

nowym -swiadczeniu-socjalnym, dostęp na dzień: 24.02.2015 r. 
28

 D. Dąbek, glosa do wyroku WSA w Kielcach z dnia 11.05.2006 r., I SA/Ke 441/05, PPP 2007, nr 4, s. 71. 
29 

Ustawa z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym, Dz. U. 2013 poz. 594. 
30

 K. Ziemski, Dodatek…, dostęp na dzień: 12.02.2015 r. 
31

 K. Ziemski, Próba…, s. 17; R. Michalska-Badziak, Pomoc społeczna, [w:] B. Jaworska-Dębska, M.Stahl,               

Z. Duniewska (red.), Prawo administracyjne materialne: Pojęcia, instytucje, zasady, Warszawa 2014, s. 305. 
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W ocenie autora niewskazane byłoby natychmiastowe przerzucanie ciężaru 

ekonomicznego na gminę, która musiałaby finansować z dochodów własnych kolejne 

świadczenie w postaci dodatku energetycznego. Ponadto ciężko jednoznacznie uznać dodatek 

energetyczny za zadanie z zakresu pomocy społecznej, jeżeli weźmiemy pod uwagę 

umiejscowienie omawianego przepisu w polskim porządku prawnym (ustawa prawo 

energetyczne) oraz fakt, że ustawa o pomocy społecznej nie wymienia tego świadczenia                   

w katalogu świadczeń z zakresu pomocy społecznej
32

. W ustawowym zamkniętym katalogu 

zadań z zakresu pomocy społecznej prawodawca nie przewidział zadania polegającego na 

prowadzeniu spraw związanych z wypłatą dodatków energetycznych. Ośrodek pomocy 

społecznej wykonuje, co prawda zadania własne gminy zgodnie z ustaleniami rady gminy, 

lecz ustalenia te mogą dotyczyć jedynie spraw zakreślonych w ustawie o pomocy społecznej. 

Przy okazji warto wspomnieć, iż ,,w procesie legislacyjnym Ministerstwo Pracy i Polityki 

Społecznej negatywnie wyraziło się o umieszczeniu dodatku energetycznego w grupie 

świadczeń socjalnych, co stało się podstawą do aktualnej klasyfikacji omawianego 

świadczenia”
33

. Możliwe, że w przyszłości zadanie w postaci wypłaty dodatku 

energetycznego będzie należało do zadań własnych gminy, podobnie jak było to w przypadku 

wypłaty dodatku mieszkaniowego, które z zadania zleconego gminy w 2004 r. przekształciło 

się w zadanie własne
34

.  

Ustawodawca niepotrzebnie skomplikował postępowanie o uzyskanie dodatku 

energetycznego. Za K. Ziemskim należy stwierdzić, że organ wydający decyzje o przyznaniu 

dodatku mieszkaniowego, mógłby w granicach swych uprawnień, wszcząć z urzędu 

postępowanie prowadzące do przyznania zryczałtowanego dodatku energetycznego. Za 

zasadnością powyższego przemawia fakt, iż organ wykonawczy gminy dysponuje wiedzą co 

do tego, czy dana osoba jest odbiorcą wrażliwym
35

. Co więcej mimo unormowanego 

charakteru dodatku i jego wysokości oraz niewielkiej ilości przesłanek koniecznych do 

spełnienia przy jego uzyskaniu, zadanie przyznawania świadczenia zlecono gminie w formie 

postępowania administracyjnego w drodze decyzji. W praktyce oznacza to sformalizowanie 

postępowania. Podobnie rzecz się ma w aspekcie przydziału dodatku energetycznego. 

Okazuje się bowiem, iż należy obowiązkowo prowadzić specjalne metryki dla 

                                                 
32

 Zob. art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej, Dz. U. 2015, poz. 163. 
33

 Opinia prawna M. Żurowskiego, nr sprawy: 15/DOR/2014, Warszawa 2014 r., https://administracja.mac. 

gov.pl/download/58/15362/15DOR.doc, dostęp na dzień: 16.02.2015 r. 
34

 Art. 9a dodany przez art. 69 pkt 3 ustawy z dnia 13.11.2003 r. o dochodach jednostek samorządu 

terytorialnego, Dz. U. Nr 203, poz. 1966, z dniem 1 stycznia 2004 r. 
35

 Postępowania wszczętego z urzędu przez organ wykonawczy gminy po uprzednim wniesieniu wniosku, nie 

wyklucza konstrukcja art. 61 par. 2 k.p.a., K. Ziemski, Próba…, s. 18. 
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poszczególnych spraw. Biorąc pod uwagę treść art. 66a par. 5 k.p.a., prowadzenie metryk jest 

dodatkowym i niepotrzebnym obowiązkiem dokumentowania czynności, zwiększającym po 

raz kolejny biurokrację postępowania
36

. 

VII. Kwota dodatku energetycznego i koszty ponoszone przez gminy. 

W praktyce dodatek pozwala na pokrycie około 10% wydatków na energię elektryczną 

w gospodarstwie domowym
37

. Jak obliczył wicewojewoda świętokrzyski, koszt wydania 

jednej decyzji administracyjnej wynosi obecnie ok. 95 zł
38

, a takich decyzji należy wydać 

dwie, jedną dotyczącą dodatku mieszkaniowego, drugą dodatku energetycznego. Tym samym 

kwota dodatku energetycznego w wysokości 11,36 zł jest nieadekwatna do ponoszonych 

przez państwo wydatków związanych z jej wydaniem.  

Wykres 4. Kwota dodatku energetycznego określona przez Ministra Gospodarki
39

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: opracowanie własne 

Obowiązek wypłacania dodatku energetycznego obciąża gminę, która otrzymuje na 

ten cel dotacje celowe z budżetu Skarbu Państwa od wojewody, w granicach kwot 

określonych na ten cen w ustawie budżetowej. Suma ta nie może być wyrażona w kwocie 

niższej, niż określony w art. 33 ustawy nowelizującej limit rocznych wydatków w skali 

ogólnopaństwowej.  

Samorządowcy alarmują, iż na realizację powyższego obowiązku nie dostaną od 

państwa adekwatnych środków. Koszt obsługi zadania dla gmin oszacowany na poziomie 2% 

wartości przyznawanych dodatków może okazać się całkowicie niewystarczający
40

.                         

W praktyce może to prowadzić do wyczerpania kwot wskazanych w budżecie. Gminy nie 

będą mogły wypłacać dodatku z powodu braku funduszy możliwych do przeznaczenia na ten 

                                                 
36

 W. Federczyk, op. cit., dostęp na dzień: 24.02.2015 r. 
37

 Główny Urząd Statystyczny, Zużycie energii w gospodarstwach domowych w 2012 r., Warszawa 2014, s. 51. 
38

 Pismo do Ministerstwa Gospodarki w sprawie dodatku energetycznego, Kielce 2013. 

http://www.kielce.uw.gov.pl/pl/urzad/programy/8290,Dodatek-energetyczny.html, dostęp na dzień:16.02.2015 r. 
39

 Obwieszczenie Ministra Gospodarki, op. cit. 
40

 Zróbmy to taniej. Dodatki mieszkaniowe i energetyczne za jednym razem, http://samorzad.pap.pl/ 

depesza/szablon.depesza/dep/130694/, dostęp na dzień: 16.02.2015 r. 

Wysokości dodatku energetycznego dla gospodarstwa domowego: 

prowadzonego przez osobę samotną 

składającego się z 2 do 4 osób 

składającego się z co najmniej 5 osób 

wynosi 11,36 zł/miesiąc 

wynosi 15,77 zł/miesiąc 

wynosi 18,93 zł/miesiąc 
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cel mimo, iż odbiorca wrażliwy ma pełne prawo do jego uzyskania
41

. Prowadzić to może do 

sytuacji, w której gmina nie będzie w stanie sprostać unijnemu obowiązkowi zapobiegania 

wykluczeniu energetycznemu. Przytoczona sytuacja skutkować może brakiem zaufania,                    

o którym mowa w art. 8 k.p.a., odbiorców końcowych do organów administracji publicznej 

(tu samorządowej) z powodu braku przestrzegania zasady równości w traktowaniu wszystkich 

uczestników postępowania. Zasadnym byłoby wprowadzenie przez ustawodawcę ,,widełek” 

wysokości dodatku energetycznego. Gmina przyznając omawiany zasiłek mogłaby podzielić 

całość uzyskanej na ten cel sumy, przez liczbę osób uprawnionych tak, by każdy z odbiorców 

wrażliwych uzyskał należne mu świadczenie. Taka konstrukcja zapewniałaby sprawiedliwy 

podział zasiłku między uprawnionymi. Zaproponowana konstrukcja wymagałaby przyznania 

relatywnie większej puli na wypłatę omawianego świadczenia. 

VIII. Instalacja układów pomiarowo-rozliczeniowych 

System wsparcia dla odbiorców wrażliwych uzupełniony został przez ustawodawcę 

obowiązkiem zainstalowania przedpłatowych układów pomiarowo-rozliczeniowych przez 

przedsiębiorstwo energetyczne, zajmujące się dystrybucją paliw gazowych bądź energii 

elektrycznej
42

. Koszt jego instalacji ponosi przedsiębiorstwo energetyczne. Podstawą 

wprowadzenia powyższego rozwiązania jest przekonanie, iż odbiorca wrażliwy dzięki 

zainstalowanemu układowi pomiarowo-rozliczeniowemu zużywa mniej energii elektrycznej 

bądź paliw gazowych
43

. Zaletą wskazanego rozwiązania jest ograniczenie: kosztów 

wstrzymania dostarczania energii, a także długotrwałości postępowań prowadzonych przez 

przedsiębiorstwa energetyczne w celu uzyskania zapłaty za dostarczoną energię. Wskazane 

rozwiązanie nie jest jednak korzystne dla przedsiębiorców energetycznych w zakresie 

prowadzonej przez nich działalności gospodarczej, gdyż nakłada na nich pewne uciążliwości. 

Ustawodawca w krótkim 14 dniowym terminie od dnia ogłoszenia ustawy 

nowelizującej, zobowiązał przedsiębiorstwa do wypełnienia wskazanego w ustawie 

obowiązku. Nie wprowadził za to przepisów przejściowych, które pozwoliłyby przygotować 

się przedsiębiorstwom energetycznym na nadchodzące zmiany. Jest to o tyle istotne, iż 

przedsiębiorstwa na instalacje ww. urządzeń mają 21 dni począwszy od dnia złożenia 

wniosku. W przypadku nie spełniania wymogów wynikających z ustawy lub nie realizowania 

obowiązków operatora wynikających z ustawy, Prezes Urzędu Ochrony Konsumentów                     

                                                 
41

 K. Ziemski, Próba…, s. 18 
42

 Art. 6f ust. 1 u.p.e. „W przypadku, gdy odbiorca wrażliwy paliw gazowych lub energii elektrycznej złoży 

wniosek w przedsiębiorstwie energetycznym zajmującym się dystrybucją paliw gazowych lub energii 

elektrycznej o zainstalowanie przedpłatowego układu pomiarowo-rozliczeniowego, przedsiębiorstwo to jest 

obowiązane zainstalować taki układ w terminie 21 dni od dnia otrzymania wniosku”.  
43

 Odbiorca wrażliwy zużywa tyle energii za ile wcześniej zapłacił. 
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i Konkurencji nakłada sankcję w postaci kary pieniężnej
44

. Ponadto przymus instalacji 

układów pomiarowo-rozliczeniowych na koszt przedsiębiorstw energetycznych może zbyt 

mocno ingerować w sferę konstytucyjnej wolności gospodarczej.  

Kwestię, którą należy dodatkowo uregulować jest wpływ zainstalowania wskazanych 

urządzeń na obowiązywanie umowy kompleksowej, zawartej przez odbiorcę wrażliwego               

z przedsiębiorstwem zajmującym się obrotem energią elektryczną. Należy pamiętać, że 

przedsiębiorca energetyczny związany art. 6f ust. 1 u.p.e. nie jest z stroną ww. umowy. Tym 

samym powstaje pytanie na jakich zasadach odbiorca wrażliwy będzie się rozliczał                          

z przedsiębiorstwem energetycznym
45

. 

IX. Pozytywna ocena regulacji 

Godnym aprobaty rozwiązaniem prawnym polskiego ustawodawcy jest wprowadzony 

ustawą nowelizującą art. 6c u.p.e. Niniejszy artykuł zobowiązuje przedsiębiorstwa 

energetyczne do dostarczania energii elektrycznej i paliw gazowych, mimo zaległości                       

z płatnościami w przypadku złożenia przez odbiorcę w gospodarstwie domowym reklamacji              

w terminie 14 dni. Regulacja ta pośrednio obejmuje także odbiorców wrażliwych. Na dodatek 

w nowej ustawie prawo energetyczne przyznano odbiorcy w gospodarstwie domowym                  

(w tym i odbiorcy wrażliwemu) prawo wystąpienia do stałego sądu polubownego 

konsumenckiego, jeżeli uprzednio złożona reklamacja nie została uwzględniona przez 

przedsiębiorstwo energetyczne z jednoczesnym zakazem wstrzymywania dostaw do czasu 

wydania wyroku przez sąd. 

Pozytywnie należy także ocenić zwolnienie przez Ministra Finansów grupy odbiorców 

wrażliwych z obowiązku uiszczania opłaty skarbowej od decyzji w sprawie przyznania 

dodatku energetycznego
46

. Należy również uznać za korzystne wprowadzenie przez 

ustawodawcę zwolnienia przedmiotowego od podatku dochodowego od osób fizycznych
47

. 

Przed wprowadzoną zmianą dodatek energetyczny stanowiący nieodpłatne świadczenie                  

w rozumieniu ww. ustawy, powiększał dochód podatnika podlegający opodatkowaniu. 

Zwiększenie dochodu podatnika mogłoby prowadzić do sytuacji, w której dana osoba 

przestałaby być uprawnioną do świadczeń z zakresu pomocy społecznej
48

. 

 

                                                 
44

 Art. 56 pkt 12 u.p.e., art. 56 pkt 24 u.p.e. 
45

 M. Krzykowski, op. cit., s. 264. 
46

 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13.02.2014 r. w sprawie zaniechania poboru opłaty skarbowej,            

Dz. U., poz. 224. (Opłata wynosiła 10 złotych, przy czym sam dodatek energetyczny 11, 36 zł.) 
47

 Ustawa z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, Dz. U. 2012, poz. 361. 
48

 Art. 21 ust. 1 pkt 97a dodany przez art. 2 pkt 8 lit. h ustawy z dnia 29.08.2014 r. o zmianie ustawy o podatku 

dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych 

ustaw, Dz. U. poz.1328, zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2015 r. 
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X. Konkluzje 

Odpowiadając na pytanie ,,Czy krajowe regulacje prawne wprowadzające dodatek 

energetyczny spełniają swój cel, jakim jest zapobieganie wykluczeniu energetycznemu?” 

należy odpowiedzieć negatywnie. W ocenie autora wprowadzona w Polsce regulacja jest 

wysoce niedoprecyzowana. Celowość świadczenia jest nieweryfikowana i mija się                         

z wyraźnym celem, na jaki zostało ustanowione. Wysokość dodatku energetycznego jest 

niewspółmierna do kosztów, jakie ponosi państwo, wydając decyzje o jego przyznaniu. 

Ustawodawca wprowadzając ścisłą zależność między dodatkiem mieszkaniowym                           

i energetycznym, skupił się na przesłankach uzyskania statusu odbiorcy wrażliwego, 

uzależniając powyższe od spełnienia przesłanek uzyskania dodatku mieszkaniowego. 

Jednocześnie nie uregulował pozostałych kwestii związanych z trybem wydawania i 

charakterem prawnym decyzji przyznającej omawiany dodatek. Kontrowersje wywołuje także 

zobligowanie przedsiębiorstw energetycznych do instalacji układów pomiarowo-

rozliczeniowych. Mimo, iż dyrektywy 2009/72/WE i 2009/73/WE pozostawiły krajom 

członkowskim autonomię w zakresie wprowadzenia regulacji, to jednak przyjęte kryteria 

mogą okazać się niewystarczające. Prawodawcy unijnemu bliższa była koncepcja ochrony 

wszystkich najsłabszych odbiorców, w tym także osób niepełnosprawnych czy przewlekle 

chorych, niż zastosowana w rodzimym systemie prawnym (co nie stanowi o niewłaściwej 

implementacji prawa unijnego). 

W Polsce brak jest definicji ubóstwa energetycznego oraz szerszych badań nad tym 

problemem, przez co niezwykle ciężko dokonać praktycznej oceny omawianej regulacji 

prawnej. Jak dotychczas, z przeprowadzonych w 2013 r. analiz wynika, iż Polska wśród 

krajów UE należy do państw o przeciętnej wartości wskaźnika zagrożenia ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym wynoszącym 25,8% (24,5% średnio w UE)
49

. Jednakże wskaźnik 

pogłębionej deprywacji materialnej dla Polski jest znacznie wyższy od średniej dla państw 

UE (13,5% dla Polski wobec 9,9% dla UE). Największy problem mają gospodarstwa osób 

utrzymujących się z niezarobkowych źródeł, renciści oraz rodziny wielodzietne mieszkające 

w małych miasteczkach (poniżej 20 tys. mieszkańców) i na wsiach. To właśnie te 

gospodarstwa dotyka ubóstwo energetyczne
50

. Zdaniem autora najlepszym sposobem 

                                                 
49

 Główny Urząd Statystyczny, Europejskie badanie dochodów i warunków życia (EU-SILC) w 2013 r., 

Warszawa 2014 r. http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/warunki-zycia/dochody-wydatki-i-warunki-zycia-

ludnosci/europejskie-badanie-dochodow-i-warunkow-zycia-eu-silc-w-2013-r-,7,5.html, dostęp na dzień: 

01.03.2015 r. 
50

 Główny Urząd Statystyczny, Europejskie badanie dochodów i warunków życia (EU-SILC) w 2012 r., 

Warszawa 2013 r., http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/warunki-zycia/dochody-wydatki-i-warunki-zycia-
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odpowiedzi na postawione pytanie jest weryfikacja terminowej płatności za rachunki energii 

elektrycznej przez odbiorców wrażliwych pobierających dodatek energetyczny.  
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