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W odpowiedzi na pismo z dnia 29 pazdziemika 2013 r. dotycz^tce dodatkow
energetycznych uprzejmie przedstawiam, co nast^puje.
Ustawa z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz o zmianie
niekt6rych innych ustaw (Dz. U. poz. 984) konstytuuje system ochrony odbiorcy wrazliwego
energii elektrycznej. Odbiorcy mazliwemu przyshiguje dodatek energetyczny, ktory
przyznawany jest przez wojta, burmistrza lub prezydenta miasta, w drodze decyzji, na
wniosek odbiorcy wrazliwego energii elektrycznej.
Zgodnie z definicjq, zawart^ w art. 3 pkt 13c ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. ~
Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r., poz.1059, z pozn. zm.) odbiorcq. wrazliwym energii
elektrycznej jest osoba:
•

ktorej 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) i

•

ktora jest strong umowy kompleksowej lub umowy sprzedazy energii elektrycznej
zawartej z przedsi^biorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania
energii elektrycznej.
Zatem dodatek energetyczny moze zostac przyznany wyl^czenie na okres, w kt6rym

danej osobie przyshiguje dodatek mieszkaniowy. Zgodnie z ustawy o dodatkach
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mieszkaniowych, dodatek ten prTysluguje przez okres 6 tniesi^cy, wi^c dodatek energetyczny
moze zostac przyznany maksymalnie na ten okres.
Ponadto w zwi^zku z brzmieniem powyzszej definicji nalezy stwierdzic, ze
niemozliwe jest przyznanie obu swiadczen, tj. dodatku energetycznego oraz dodatku
mieszkamowego w drodze jednej decyzji administracyjnej. Warunkiem sine qua non
przyznania dodatku energetycznego jest posiadanie uprzednio wydanej decyzji o przyznaniu
dodatku mieszkaniowego. Pragn^ jednak zauwa^yc, ze nic nie stoi na przeszkodzie, by
uprawniony skladal od razu wniosek o przyznanie obu swiadczen i decyzja o przyznaniu
dodatku energetycznego byia wydawana niezwiocznie po wydaniu decyzji o dodatku
mieszkaniowym. Procedura taka zalezy tylko od regulacji wewn^trznych danej jednostki
organizacyjnej.
Zacytowana powyzej definicja odbiorcy wrazliwego energii elektrycznej wyraznie
wskazuje, ze osoba, ktora otrzymuje dodatek mieszkaniowy musi bye zarazem strong umowy,
na podstawie ktorej energia elektryczna jest dostarczana.
Na gminach nie spoczywa obowi^ek monitorowania, czy wyptacone dodatki
energetyczne wykorzystywane

na pokrycie kosztow dostarczonej energii elektrycznej.

Realizacja takiego obowi^zku przez gminy wi^izaiaby si? ze znacznymi kosztami, a ponadto
odbiorca wrazliwy energii elektrycznej moze wykorzystac dodatek energetyczny by np.
zakupic energooszcz^dne zarowki i w ten sposob obnizyc rachunki za energi? elektryczn%.
W zakresie wydania przez Ministra Gospodarki przepis6w wykonawczych pragn?
poinformowac, ze ustawa nie upowaznia Ministra Gospodarki, ani jakiegokolwiek innego
organu do wydania przepisow wykonawczych. Bez ustawowego upowazniania wydanie aktu
wykonawczego jest niemozliwe. Nie przewiduje si^ rowniez opracowania powszechnie
obowi^zuj^cych wzorow wnioskow. Niektore gminy uznaj^c, ze wplynie to na zwi^kszenie
efektywnosci obslugi dodatkow energetycznych, opracowujq_takie wzory samodzielnie.
Kwestie proceduiy wydawania decyzji, modyfikacji decyzji wydanej oraz procedury
odwoiania od decyzji i organ wlasciwy w tej sprawie uregulowane zostaly rowniez
w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks post^powania administracyjnego (Dz. U.
z 2013 r., poz. 267). Ustawa konstytuuj^ca system ochrony odbiorcy wrazliwego energii
elektrycznej nie przewiduje zadnych zmian w tym zakresie.
Podkresiam, ze celem ustawodawcy nie byJo uregulowanie dodatku energetycznego
dokiadnie na wzor dodatku mieszkaniowego. Otrzymywaiiie dodatku mieszkaniowego
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administracyjnego oraz zwit^zane z tym wymogi w pelni znajduj^. zastosowanie w przypadku
dodatku energetycznego.
Sam fakt wstrzymania wypiaty dodatku mieszkaniowego nie ma wplywu na wyplat?
dodatku energetycznego. Wstrzymanie wypiaty dodatku mieszkaniowego nast^puje zgodnie
z art. 7 ust. 11 ustaAvy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013
r., poz. 966, z pozn. zm.) w drodze odr^bnej decyzji, ktora nie pozbawia mocy wydanej
wczesniej decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego. Nie ma wi^c zadnych podstaw, by
w jakikolwiek sposob ingerowac w decyzj? o przyznaniu dodatku

energetycznego.

W przypadku, gdy decyzja o przyznanie dodatku mieszkaniowego zostanie uchylona
konieczne jest rowniez wszcz^cie procedury uchylenia decyzji o przyznaniu dodatku
energetycznego,

gdyz - zgodnie z przytoczon^_ powyzej definicj^_ - dotychczasowy

beneficjent pomocy nie jest juz dhizej odbiorcy wrazliwym energii energetycznej,
Koszty obslugi systemu finansowane s^z kwoty dotacji celowej. Zgodnie z art. 5f ust.
3 ustawy - Prawo energetyczne przy ustalaniu wysokosci dotacji celowej na realizacj? wyplat
dodatku energetycznego, uwzgl^dnia si^ koszty wyptacania odbiorcom wrazliwym energii
elektrycznej dodatku energetycznego, w wysokosci 2% lejcznej kwoty dotacji wyplaconych
w gminie.
Niezaleznie od powyzszego do Ministra Finansow skierowane zostalo zapytanie
zwi^zane z kwestiami finansowymi obshigi tego systemu.
Jednoczesnie pragn^ poinformowac, iz powy^sze stwierdzenia maj^ charakter
wyl^cznie informacyjny. Minister Gospodarki, jako organ administracji publicznej, nie jest
upowazniony do dokonywania wi^^cej interpretacja przepisow prawa. Jedynym podmiotem
do tego upowaznionymjest se^d powszechny rozpatruj^cy konkretn^ spraw?.

/
ZAST^PCADY^IOORA

w

Gospodarki

tel ^4812 693 5 0 0 0

emaH mq@mg.gov,p!

r

