
 

Formy wsparcia 
 

Formy wsparcia  
i dofinansowania konsumenta 
energii   
Ze względu na brak prawnej definicji ubóstwa 
energetycznego, trudno jest wskazać instrumenty 
finansowe, które skierowane będą do osób nim 
dotkniętych.  

Osoby ubogie energetycznie mogą ubiegać się o 
dofinansowanie, które jest przyznawane głównie na 
podstawie kryterium dochodowego - mogą otrzymać je 
jedynie osoby spełniające przesłanki definiujące 
(ogólnie i nieprecyzyjnie) odbiorcę wrażliwego. Można 
wyróżnić również środki finansowe, które nie są 
dedykowane tylko ubogim energetycznie, ale dużo 
szerszej grupie. 

Środki finansowe kierowane do 
osób o niskich dochodach 
Dodatek mieszkaniowy i energetyczny 

Dodatek mieszkaniowy przeznaczony jest dla 
wrażliwych konsumentów, czyli osób które najlepiej 
można określić jako osoby znajdujące się w trudnej 
sytuacji ekonomicznej, a niekoniecznie dotkniętych 
ubóstwem energetycznym. Wysokość dofinansowania 
zależy od dochodu członków gospodarstwa 
domowego, liczby członków gospodarstwa domowego, 
a także wielkości mieszkania w przeliczeniu na 
mieszkańca. Dodatek mieszkaniowy ma spowodować, 
by wydatki na opłaty za mieszkanie nie przekroczyły 
określonego pułapu. To pomoc, którą gmina (poprzez 
ośrodki pomocy społecznej) przyznaje w różnych 
wysokościach najbiedniejszym mieszkańcom.  

Dodatek energetyczny jest natomiast w pewnym 
sensie uzupełnieniem dodatku mieszkaniowego. 
Odbiorcy wrażliwi energii elektrycznej mogą otrzymać 
dodatek energetyczny, jeżeli spełnią warunki 
otrzymania dodatku mieszkaniowego oraz będą stroną 
umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii 
elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem 
energetycznym i zamieszkiwać w miejscu dostarczania 
energii elektrycznej. Dodatek energetyczny przyznaje 
wójt, burmistrz lub prezydent miasta na wniosek 
odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej. Do wniosku 

dołącza się kopię umowy kompleksowej lub umowy 
sprzedaży energii elektrycznej oraz kopię decyzji o 
przyznaniu dodatku mieszkaniowego. 

Zasiłek celowy 

Jest to świadczenie fakultatywne przyznawane na 
zaspokojenie codziennych potrzeb, a w szczególności 
na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, 
leków i leczenia, ale również opału oraz remontów i 
napraw w mieszkaniach. Przeznaczony jest dla 
wrażliwych konsumentów, którzy spełniają określone 
kryterium dochodowe. Część z tych osób na pewno jest 
dotkniętych ubóstwem energetycznym. 

Ryczałt energetyczny 

Emerytom, posiadającym status kombatanta, a także 
wdowcom i wdowom po nich, może być przyznawany 
również ryczałt energetyczny, czyli dofinansowanie w 
wysokości 50% taryfowych opłat za korzystanie z 
energii elektrycznej, gazowej i ciepła na cele domowe. 

Programy osłonowe 

W niektórych miastach, takich jak Kraków, Warszawa 
czy Wrocław, obowiązują również lokalne programy 
osłonowe, w ramach których wspieranych jest wiele 
różnych inwestycji i metod ogrzewania, w tym m.in. 
wymiana kotłów. Lokalne programy osłonowe, takie 
jak Programy Ograniczania Niskiej Emisji (PONE), są 
skierowane do osób, które ponoszą zwiększone koszty 
grzewcze lokalu związane z trwałą zmianą systemu 
ogrzewania opartego na paliwie stałym na jeden z 
systemów proekologicznych. Wnioski o 
dofinansowanie z tego typu programów zawierają 
procedury i kryteria, które muszą spełniać starający się 
o ten typ wsparcia.   
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Środki finansowe kierowane do 
szerszej grupy osób 
Premia termomodernizacyjna 

Premia termomodernizacyjna to program 
wsparcia publicznego, którego celem jest 
zwiększenie efektywności energetycznej 
budynków. Jest przyznawany przez Bank 
Gospodarstwa Krajowego w ramach Funduszu 
Termomodernizacji i Remontów. Warunek 
otrzymania premii termomodernizacyjnej dotyczy 
spełnienia wymagań technicznych popartych 
audytem energetycznym. Premia polega na 
indywidualnej, częściowej refundacji kosztów 
pożyczek na termomodernizację. 

 

Lokalne systemy wsparcia 

W związku z prowadzoną polityką nakierowaną na 
gospodarkę niskoemisyjną oraz poprawę jakości 
powietrza w gminach i miastach, coraz częściej 
występują lokalne programy, wspierające 
działania w tym zakresie. Można tu wymienić 
przedsięwzięcia dotyczące wymiany źródeł ciepła, 
termomodernizacji budynków bez lub z wymianą 
źródeł ciepła, wykorzystania odnawialnych źródeł 
energii, w tym m.in. kolektorów słonecznych, 
paneli fotowoltaicznych czy pomp ciepła. Bardzo 
często takie programy uruchamiane są w wyniku 
realizacji postanowień Programów Ograniczenia 
Niskiej Emisji, a także jako element opisywanych 
wcześniej Lokalnych Programach Osłonowych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


