
 

 

„DODATEK GAZOWY” – ZASADY, PROCEDURA PRZYZNAWANIA 
I WYPŁATY REFUNDACJI PODATKU VAT Z FAKTUR ZA GAZ 

OPŁACONYCH W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH W 2023 R. 
 

INFORMACJE O SZKOLENIU: 
W ramach tzw. ustawy gazowej wdrożone zostało rozwiązanie nazywane „dodatkiem gazowym”, polegające na refundacji 
podatku VAT z faktur za gaz opłaconych przez gospodarstwa domowe. Zapraszamy Państwa na szkolenie dotyczące 
przyznawania i wypłaty tej refundacji. Podczas szkolenia omówimy regulacje dotyczące podmiotów uprawnionych 
i warunków, jakie muszą spełnić, aby ubiegać się o wypłatę tego dodatku, zakres weryfikacji złożonych wniosków, formy 
i terminy rozstrzygania oraz wypłaty. Szkolenie poprowadzi ceniony ekspert – praktyk z zakresu procedury administracyjnej, 
członek SKO, orzekający w sprawach z zakresu zabezpieczenia społecznego, prawa rodzinnego i świadczeń oraz dodatków 
m.in. węglowego, grzewczego. 

 
CELE I KORZYŚCI: 

 Wskazanie różnic i podobieństw „dodatku gazowego” z wypłacanym już dodatkiem węglowym, dodatkiem dla innych 
źródeł ogrzewania, czy elektrycznym. 

 Określenie kręgu podmiotów, uprawnionych do uzyskania dodatku. 

 Omówienie praktycznych problemów związanych z przyznawaniem i wypłatą refundacji podatku VAT z faktur za gaz, 
opłaconych przez gospodarstwa domowe. 

 Uzyskanie wskazówek pomocnych w prowadzeniu i dokumentowaniu postępowania. 

PROGRAM: 
1. Odbiorcy paliw gazowych, uprawnieni do refundacji podatku VAT w gospodarstwach domowych. 
2. Warunki otrzymania refundacji VAT. Prawo do dodatku a uprawnienia pobytowe. Wpis do CEEB - data. 
3. Kryterium dochodowe- w jakich przypadkach? 
4. Definicje gospodarstw domowych. Okres przysługującego uprawnienia. 
5. Potwierdzanie uprawnienia opłaconymi fakturami. 
6. Organ właściwy, upoważnienia. 
7. Wniosek o refundację VAT. 
8. Forma wniosku i sposób złożenia, ilość wniosków, załączniki do wniosku. Weryfikacja wniosku, uzupełnianie braków. 
9. Odpowiednie stosowanie ustawy - prawo energetyczne, prawo ochrony środowiska, o świadczeniach rodzinnych. 
10. Forma rozstrzygnięcia i zaskarżenia. 
11. Procedura K.p.a. w postępowaniu. Terminy rozstrzygania wniosku. 
12. Wysokość refundacji i termin wypłaty. 
13. Oświadczenia składane w postępowaniu, rygory i konsekwencje. 
14. Procedura dochodzenia zwrotu nienależnie przyznanej refundacji VAT-u – na podstawie przepisów ustawy 

o świadczeniach rodzinnych. 
15. Różnice i podobieństwa z innymi dodatkami związanymi ze źródłami ciepła. 
16. Refundacja VAT jako zadanie zlecone. 
17. Wpływ dodatku na świadczenia w pomocy społecznej. 
18. Odpowiedzi na pytania. 

ADRESACI:  
Pracownicy gmin, kierownicy i pracownicy ośrodków pomocy społecznej, prowadzący postępowania z zakresu 
przyznawania i wypłaty tzw. dodatku gazowego. 

PROWADZĄCA:  
Specjalistka z zakresu postępowania administracyjnego, rodzinnego, świadczeń rodzinnych i społecznych, członek etatowy 
Samorządowego Kolegium Odwoławczego, wieloletni praktyk orzecznik, trener szkoleń prawnych z zakresu zabezpieczenia 
społecznego oraz procedury administracyjnej, konsultant Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie oraz ośrodków 
pomocy społecznej.  

SZKOLENIE ON LINE 
10 lutego 2023 r.  



 

 

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE  
I KARTA ZGŁOSZENIA 

„Dodatek gazowy” – zasady, procedura przyznawania i wypłaty refundacji 
podatku VAT z faktur za gaz opłaconych w gospodarstwach domowych 

w 2023 r. 

  
Szkolenie będziemy realizowali w formie webinarium on line. 

 
10 lutego 2023 r. Szkolenie w godzinach 9:00-13:00 

  

Cena: 369 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania 
szkolenia ze środków publicznych. 

CENA zawiera: udział w profesjonalnym szkoleniu on-line z możliwością zadawania pytań,  
materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej,  
certyfikat ukończenia szkolenia. 

DANE DO 
KONTAKTU:  

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Ośrodek Regionalny w Zielonej Górze 
al. Niepodległości 16/9, 65 – 048 Zielona Góra 
tel. 68 453 22 09, e-mail: szkolenia.zg@frdl.org.pl 

 
DANE UCZESTNIKA ZGŁASZANEGO NA SZKOLENIE 

Nazwa i adres nabywcy  
(dane do faktury) 

 

Nazwa i adres odbiorcy   

NIP   Telefon  

1. Imię i nazwisko uczestnika, 
stanowisko,  
E-MAIL i TEL. DO KONTAKTU 

 

2. Imię i nazwisko uczestnika, 
stanowisko,  
E-MAIL i TEL. DO KONTAKTU 

 

Oświadczam, że szkolenie dla ww. pracowników jest kształceniem zawodowym finansowanym 
w całości lub co najmniej 70% ze środków publicznych (proszę zaznaczyć właściwe)  

TAK ☐     NIE ☐ 

Proszę o certyfikat w formie:  

Elektronicznej ☐ e mail………………………………………….…………………… 

Proszę o przesłanie faktury na adres mailowy: ………………………………………………………………………………………..……………. 

Dokonanie zgłoszenia na szkolenie jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem regulaminu szkoleń Fundacji 
Rozwoju Demokracji Lokalnej zamieszczonym na stronie Organizatora www.zg.frdl.pl  oraz zawartej w nim Polityce 
prywatności i ochrony danych osobowych. 

Zgłoszenia należy przesłać do 7 lutego 2023 r. 
UWAGA Liczba miejsc ograniczona. O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenie na szkolenie musi zostać 
potwierdzone przesłaniem do Ośrodka karty zgłoszenia. Brak pisemnej rezygnacji ze szkolenia najpóźniej na trzy dni robocze przed 
terminem jest równoznaczny z obciążeniem Państwa należnością za szkolenie niezależnie od przyczyny rezygnacji. Płatność należy 
uregulować przelewem na podstawie wystawionej i przesłanej FV. 

 
 

Podpis osoby upoważnionej ____________________________________ 

mailto:szkolenia.zg@frdl.org.pl

