
Dodatek energetyczny  
 
Dodatek energetyczny otrzymasz jeśli: 

• pobierasz dodatek mieszkaniowy 

• mieszkasz w miejscu dostarczania energii elektrycznej; 

• podpisałeś umowę kompleksową lub umowę sprzedaży energii 
elektrycznej z przedsiębiorstwem energetycznym; 

• umowa kompleksowa lub umowa sprzedaży energii elektrycznej z 
przedsiębiorstwem energetycznym jest aktualna. 

 
Co zrobić, żeby dostać dodatek energetyczny? 

• złóż w formie papierowej wniosek o przyznanie dodatku 
energetycznego; 

• przynieś kserokopię umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży 
energii elektrycznej.  

 
Forma papierowa wniosku. 
Forma papierowa wniosku to wypełniony i podpisany formularz.  
 

Formularze wniosków są na parterze przy wejściu do budynku przy ulicy 
Ozimskiej 19 oraz na 7 piętrze.  
 
Formularz możesz wydrukować ze strony internetowej Miejskiego 
Centrum Świadczeń w Opolu.  
 

Wniosek przynieś do Miejskiego Centrum Świadczeń w Opolu. 
 
Adres: Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu, ulica Ozimska 19, 45-357 
Opole, 7 piętro.  
 
Jeżeli nie masz problemów z wypełnieniem wniosku wyślij go pocztą albo 
wrzuć do skrzynki korespondencyjnej.  
 
Skrzynka korespondencyjna znajduje się na parterze budynku przy ulicy. 
Ozimskiej 19 i opisana jest nazwą Miejskiego Centrum Świadczeń w 
Opolu.  
 
Masz kłopoty z wypełnieniem formularza to zadzwoń albo przyjdź do 
Miejskiego Centrum Świadczeń w Opolu (7 piętro ulica Ozimska 19, 
Opole).  
 
 
Skąd będziesz wiedzieć, że dostałeś dodatek energetyczny? 



Prawo do dodatku energetycznego ustala się w decyzji.  
Decyzję dostaniesz do domu za pośrednictwem poczty.  
 

Przeczytaj decyzję dokładnie.  
Jeżeli decyzja jest pozytywna znajdziesz w niej okres na jaki otrzymasz 
dodatek oraz jego miesięczną wysokość.  
Przyznane dodatki energetyczne wypłaca się co miesiąc na wskazane we 
wniosku konto bankowe.  
 

Pamiętaj!  
Jeżeli masz dodatek energetyczny musisz poinformować Miejskie 
Centrum Świadczeń w Opolu o zmianie Twojego adresu, jeżeli się 
przeprowadzisz. 
 

 

Doręczono Ci decyzję. Nie zgadzasz się z decyzją.  
W ciągu 14 dni od odebrania decyzji napisz odwołanie do 
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu.  
W odwołaniu napisz czemu nie zgadzasz się z decyzją.  
Odwołanie wyślij lub przynieś do Miejskiego Centrum Świadczeń w Opolu 
ulica Ozimska 19, 45-057 Opole. 

 


