
Nazwa podmiotu realizującego wypłatę dodatku energetycznego: 

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE 
W BIAŁYMSTOKU 

Załącznik do Uchwały Nr XII/178/19 

Rady Miasta Białystok z dnia 18 czerwca 2019 r. 

 

 

 

 

WNIOSEK O WYPŁATĘ DODATKU ENERGETYCZNEGO 

 

1. Dane osoby ubiegającej się: 
 

Imię i nazwisko 

PESEL Telefon 

Miejsce zamieszkania 

15 - …………. Białystok; ul. …………………………………………….………………………………………… 

 
2. Liczba osób w gospodarstwie domowym: ………………………………………………………………………... . 

 
 

3. Do wniosku dołączam *): 
 

a)  kopię umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem 
 energetycznym (oryginał do wglądu);  

 
b) ………………………………………………………………………………………………………………………...... . 

 
*) właściwe zaznaczyć/wypełnić 

 
 

 
4. Proszę o przekazywanie dodatku energetycznego na **): 

a) rachunek bankowy, którego właścicielem jest .................................................................................................. ; 

 
                          

 

b) indywidualny rachunek odbiorcy energii elektrycznej prowadzony przez przedsiębiorstwo energetyczne 

 

..……………………………………………………………….…………………………………………. o numerze: 
 

                          

 

**) właściwe wypełnić 

ADAM   NOWAK 

8 9 0 1 0 1 0 0 0 0 0 987-654-321 

001 RADOSNA 1/1 

3 

ADAM NOWAK 

9 9 0 1  0  0 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0  0  0  0 

Wpisz swoje dane oraz adres zamieszkania. 

Warunkiem ubiegania się o dodatek energetyczny 

jest pobieranie dodatku mieszkaniowego  

przez daną osobę i zawarcie przez nią umowy 

sprzedaży energii elektrycznej  

z przedsiębiorstwem energetycznym. 

Wpisz liczbę osób, z którymi prowadzisz 

wspólne gospodarstwo domowe. 

Do wniosku dołącz kserokopię umowy z przedsiębiorstwem 

energetycznym (zabierz ze sobą oryginał do wglądu 

pracownika). 

a) Wpisz własny numer rachunku bankowego, jeśli chcesz otrzymywać 

dodatek na wskazane konto. 

b) W przypadku nieposiadania własnego rachunku 

bankowego wpisz indywidualny numer rachunku 

przypisany w przedsiębiorstwie energetycznym. 

a) lub b) 



5. Pouczenie 

a) dodatek  energetyczny  przysługuje  odbiorcy  wrażliwemu  energii  elektrycznej  tj.  osobie,  
której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 
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; 

b) minister właściwy do spraw energii 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; 

c) 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. 

 
6. Oświadczenie: 

Świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego (kto, składając 
zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu 
prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze 
pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8) oświadczam, że: 

 
a) zamieszkuję w miejscu dostarczania energii elektrycznej wskazanym w pkt 1 wniosku; 

b) dane zawarte we wniosku są prawdziwe. 

 
 

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

(data, czytelny podpis osoby ubiegającej się) 

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

 

Wypełnia organ przyjmujący wniosek: 
 

 
Nr decyzji przyznającej prawo 

do dodatku mieszkaniowego 

 

Okres przyznania 

Liczba osób 

w gospodarstwie 

domowym 

Uwagi 

dotyczące wypłaty dodatku 

mieszkaniowego/energetycznego 

    

 

 
 

………………………………………………...……….………………….. 
(data, czytelny podpis osoby rozpatrującej wniosek) 

01.07.2020  Adam Nowak Zapoznaj się z pouczeniem i przeczytaj 

uważnie oświadczenie. 

Wpisz datę i podpisz wniosek imieniem 

i nazwiskiem. 

Wypełnia organ przyjmujący wniosek. 


