
INFORMACJA  

w sprawie dodatku osłonowego 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Dział Świadczeń Rodzinnych, Wychowawczych 

i Funduszu Alimentacyjnego W Skarżysku-Kam. informuje, że realizuje zadania z zakresu 

przyjmowania, opracowywania i przekazywania informacji dotyczących przyznania 

w/w dodatku realizuje na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 2021 o dodatku osłonowym 

Dz.U. 2022 poz. 1. 

Zapytania w sprawie wniosków można kierować do Działu Świadczeń Rodzinnych, 

Wychowawczych i Funduszu Alimentacyjnego, ul. Prasa 3a, 26-110 Skarżysk-Kamienna 

oraz pod numery telefonów: 41 2529130, 41 2529122, 41 2529121.  

Dodatkowo czynna jest specjalna infolinia dot. dodatku osłonowego. Pod numerem +48 

22 369 14 44 dzwoniący otrzymają profesjonalną pomoc w dni robocze – od 

poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00  

Dodatek osłonowy to forma finansowego wsparcia dla obywateli,  jest wypłacany na jedno 

gospodarstwo domowe - może być prowadzone przez jedną osobą, może być wieloosobowe.   

 Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego składa się na piśmie lub za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług 

drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344). 17. W przypadku złożenia wniosku o wypłatę 

dodatku osłonowego za pomocą środków komunikacji elektronicznej, wniosek ten opatruje 

się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu 

zaufanego. Wniosek podpisuje tylko wnioskodawca, a nie wszyscy domownicy. 

Ten sam wnioskodawca może reprezentować tylko jedno gospodarstwo domowe.  

Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku osłonowego przyjmuje się, że jedna 

osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego. 

 



 Jeżeli umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej, dodatek osłonowy przysługuje:  

1) osobom posiadającym obywatelstwo polskie mającym miejsce zamieszkania i 

przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;  

2) cudzoziemcom mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej:  

a) na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego 

Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznością, o 

której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d lub w art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 

grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2020 r. poz. 35, 2023, 2320 i 2369 oraz z 2021 r. 

poz. 159 i 1918), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy 

lub ochrony uzupełniającej,  

b) w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pobyt ze względów 

humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany – w formie schronienia, posiłku, niezbędnego 

ubrania oraz zasiłku celowego;  

3) mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego 

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze 

Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz członkom ich rodzin w rozumieniu art. 2 

pkt 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej 

i członków ich rodzin (Dz. U. z 2021 r. poz. 1697), posiadającym prawo pobytu lub prawo 

stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego składa się w gminie właściwej ze względu na 

miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek. 

Zgodnie z art. 2 ust. 14 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym w związku z 

art. 411 ust. 10k ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska wysokość 

przeciętnego miesięcznego dochodu jest ustalana na podstawie dochodów osiągniętych: 

a) w 2020 r. – w przypadku wniosku złożonego w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 

31 lipca 2022 r., 



b) w 2021 r. – w przypadku wniosku złożonego w okresie od dnia 1 sierpnia 2022 r. do dnia 

31 października 2022 r. 

 

Wysokości dopłat w ramach dodatku osłonowego: 

 Jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400/500 zł* przy założeniu że jej 

dochód nie przekroczy 2100 złotych, 

 Gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600/750 zł* przy założeniu, że dochód nie 

przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę, 

 Gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850 zł/1062,50 zł* przy założeniu, że dochód 

nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę, 

 Gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1150 zł/ 1437,50 zł* przy założeniu, że 

dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę. 

 

*Kwota dofinansowania uzależniona będzie od źródła ogrzewania. 

Dodatek osłonowy, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa 

domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz 3 powietrza, trzon 

kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem 

lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o 

której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu 

termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 

2021 r. poz. 554, 1162 i 1243), wynosi rocznie:  

1) 500 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;  

2) 750 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;  

3) 1062,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;  

4) 1437,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób. 

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. 

Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium 

dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna 

kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł. 

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego złożone po dniu 31 października 2022 r. pozostawia 

się bez rozpoznania. 



Przyznanie przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta dodatku osłonowego nie wymaga 

wydania decyzji. Odmowa przyznania dodatku osłonowego, uchylenie lub zmiana prawa do 

tego dodatku oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego dodatku osłonowego 

wymagają wydania decyzji. 

Wójt, burmistrz lub prezydent miasta przesyła wnioskodawcy informację o przyznaniu 

dodatku osłonowego na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej – o ile 

wnioskodawca wskazał adres poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę dodatku 

osłonowego. W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej we 

wniosku o wypłatę dodatku osłonowego, wójt, burmistrz lub prezydent miasta, odbierając ten 

wniosek od wnioskodawcy, informuje go o możliwości odebrania od tego organu informacji o 

przyznaniu dodatku osłonowego. 

Tekst ustawy z dnia 17 grudnia 2021 o dodatku osłonowym można znaleźć w poniższym 

linku do strony internetowej: 

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220000001 

Wzór wniosku o dodatek osłonowy: 

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220000002 

 

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220000001
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220000002

