DODATEK OSŁONOWY
Od dnia 4 stycznia 2022 r. na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku
osłonowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1, z późn. zm.) zostało wprowadzone na rzecz
mniej zamożnych gospodarstw domowych wsparcie finansowe w postaci dodatku
osłonowego.
KOMU PRZYSŁUGUJE:
1) dla osoby w gospodarstwie jednoosobowym w przypadku gdy wysokość
przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2.100 zł (netto),
2) dla osoby w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość
przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1.500 zł (netto)
na osobę.
Gospodarstwo domowe jednoosobowe tworzy: osoba fizyczna, samotnie
zamieszkująca i gospodarująca.
Gospodarstwo domowe wieloosobowe tworzą: osoba fizyczna oraz osoby z nią
spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie
z nią zamieszkujące i gospodarujące.

Dochodem gospodarstwa domowego po odliczeniu kwot alimentów świadczonych
na rzecz innych osób:
1) przychody podlegające opodatkowaniu pomniejszone o koszty uzyskania
przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki
na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu
oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne (dane o tych dochodach organ uzyskuje
samodzielnie),
2) dochody
z
działalności
opodatkowanej
na
podstawie
przepisów
o zryczałtowanym podatku dochodowym (dane o tych dochodach organ
uzyskuje samodzielnie),
3) dochody niepodlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób
fizycznych (organ ustala je na podstawie oświadczenia wnioskodawcy),
4) dochody z gospodarstwa rolnego (organ ustala je na podstawie oświadczenia
wnioskodawcy).
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.
Jeżeli wniosek o wypłatę dodatku osłonowego dla gospodarstwa domowego
wieloosobowego złoży więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest
wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy. Jedna osoba może wchodzić
w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.
JAKI ROK DO USTALENIA DOCHODU
Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu będzie ustalana na podstawie
dochodów osiągniętych w:
➢ roku 2020 – w przypadku wniosku o dodatek osłonowy złożonego w okresie
od dnia 1 stycznia do dnia 31 lipca 2022 roku;
➢ roku 2021 – w przypadku wniosku o dodatek osłonowy złożonego w okresie
od dnia 1 sierpnia do dnia 31 października 2022 roku.
MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKU
Departament Świadczeń Rodzinnych, ul. Jaśminowa 11
Wniosek składa się w organie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby
składającej wniosek.
WAŻNA INFORMACJA: adres zameldowania nie ma znaczenia liczy się adres
zamieszkania osoby składającej wniosek.
Wniosek w wersji papierowej można:
1) wrzucić do skrzynki podawczej (druk do pobrania w Departamencie Świadczeń
Rodzinnych lub na stronie internetowej)
WNIOSEK DO POBRANIA
WZÓR WYPEŁNIONEGO WNIOSKU
2) wysłać do Departamentu listownie na adres: Urząd Miejski Departament
Świadczeń Rodzinnych, ul. Jaśminowa 11, 82-300 Elbląg
3) złożyć w siedzibie Departamentu Świadczeń Rodzinnych

Wniosek w wersji elektronicznej – za pośrednictwem
https://epuap.gov.pl – jako pismo ogólne do urzędu

portalu

ePUAP

WAŻNA INFORMACJA: Nie ma możliwości wysłania wniosku na adres poczty
elektronicznej (e-mail).
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW
ORAZ WYPŁATA
➢ do 31 stycznia 2022 r. – wypłata dodatku zostanie realizowana w 2022 r.
w dwóch równych ratach, tj. do 31 marca 2022 r. i do 2 grudnia 2022 r.
➢ do 31 października 2022 r. – wypłata 100% dodatku zostanie zrealizowana
do 2 grudnia 2022 r.
ROCZNA WYSOKOŚĆ DODATKU OSŁONOWEGO
1)
2)
3)
4)

400,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego
600,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób
850,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób
1150,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób

ROCZNA
WYSOKOŚĆ
DODATKU
OSŁONOWEGO
dla gospodarstwa domowego w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania jest:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

kocioł na paliwo stałe,
kominek,
koza,
ogrzewacz powietrza,
trzon kuchenny,
piecokuchnia,
kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem
lub paliwami węglopochodnymi, zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków,
o której mowa wart.27a ust.1 ustawy z dnia 21listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji
i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków

1)
2)
3)
4)

500,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego
750,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób
1062,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób
1437,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób

INFORMACJA
O
PRZYZNANIU
PRZYZNANIA DODATKU

BĄDŹ

➢ Przyznanie dodatku osłonowego nie wymaga wydania decyzji.

ODMOWIE

Do wnioskodawcy zostanie przesłana informacja o przyznaniu dodatku
osłonowego na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej – o ile
wnioskodawca wskaże we wniosku adres poczty elektronicznej. W przypadku
nie wskazania adresu poczty elektronicznej we wniosku, istnieje możliwość
odebrania informacji o przyznaniu dodatku osłonowego w siedzibie Departamentu
Świadczeń Rodzinnych.
WAŻNA INFORMACJA: Nieodebranie informacji
osłonowego nie wstrzymuje wypłaty tego dodatku.

o

przyznaniu

dodatku

➢ Odmowa przyznania dodatku osłonowego, uchylenie lub zmiana prawa
do tego dodatku oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego dodatku
osłonowego wymagają wydania decyzji.

Więcej informacji na temat dodatku osłonowego

Numery telefonów w sprawie dodatku osłonowego:
➢ infolinia Ministerstwa Klimatu i Środowiska +48 22 369 14 44 pomoc w dni
robocze – od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00
➢ infolinia Urzędu Miejskiego w Elblągu Departament Świadczeń Rodzinnych
+48 55 221 21 21 pomoc w dni robocze – poniedziałek, środa, czwartek
w godzinach 7:30-15:30; wtorek w godzinach 7:30-16:30 oraz piątek w godzinach
7:30-14:30

Ostatnia aktualizacja 2022-03-22

