


Dodatek osłonowy – co to jest ? 

Dodatek osłonowy jest świadczeniem pieniężnym, które ma na celu zapewnić jednorazowe wsparcie finansowe osobom o niskich
dochodach, a także uchronić ich przed ubóstwem energetycznym. Dodatek osłonowy ma charakter świadczenia rodzinnego i nie będzie
objęty podatkiem dochodowym, ani nie będzie podlegał egzekucji.

Komu przysługuje dodatek osłonowy?

Zgodnie z ustawą z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym  świadczenie przysługuje:

• Osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza
kwoty 2100 zł, 

• Osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza
kwoty 1500 zł na osobę.

Dochód  będzie  ustalany  na  podstawie  art.  3  pkt  1  ustawy  z  dnia  28  listopada  2003  r.  o  świadczeniach  rodzinnych
tj. przeciętny miesięczny dochód na członka rodziny osiągnięty w roku kalendarzowym:

2020 r .-  w przypadku wniosku złożonego do dnia 31.07.2022 r.

2021 r. -  w przypadku wniosku złożonego w okresie od dnia 01.08.2022 r. do dnia 31.10.2022 r.

Uwaga !

• Dodatek  osłonowy  może  być  przyznany  również,  gdy  wysokość  przeciętnego  miesięcznego  dochodu  przekracza  2100  zł
w gospodarstwie jednoosobowym i 1500 zł w gospodarstwie wieloosobowym. Wypłacona zostanie wtedy różnica między kwotą dodatku
osłonowego, a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny miesięczny dochód tzw. zasada złotówka za złotówkę. 

• Świadczenie nie przysługuje, gdy jego wysokość jest niższa niż 20 zł.

• Dodatek osłonowy przysługuje za cały 2022 rok.  

• Będzie wypłacany w dwóch równych ratach, w terminie do 31 marca oraz do 2 grudnia 2022 r. na wskazany we wniosku rachunek
bankowy 

• Osoby,  które  nie  złożą  wniosku  w  do  końca  stycznia,  nadal  będą  mogły  ubiegać  się  wsparcie.  Wniosek  należy  złożyć  do
31 października 2022 r., a wypłata 100 procent dodatku zostanie zrealizowana do 2 grudnia 2022 r. 

• Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego złożone po dniu 31 października 2022 r.  zostaną pozostawione bez rozpoznania. 



Ile wynosi dodatek osłonowy?

Dodatek osłonowy wynosi rocznie:

• 400 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;

• 600 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;

• 850 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;

• 1150 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

         Dodatek osłonowy może być jeszcze wyższy, jeśli głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego 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 - można otrzymać podwyższony dodatek osłonowy -  pod warunkiem, że takie źródło
ogrzewania jest wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB).  

        Złożenie w Urzędzie Gminy deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw jest obowiązkowe do 30.06.2022 roku !

Wysokość podwyższonego dodatku osłonowego rocznie wynosi wówczas:

• 500 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;

• 750 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.

Jak zostaniesz powiadomiony o przyznaniu dodatku osłonowego?

Przyznanie dodatku osłonowego nie wymaga wydania decyzji.  Jeżeli we wniosku o wypłatę dodatku osłonowego zostanie podany
adres poczty elektronicznej,  informacja o przyznaniu dodatku osłonowego zostanie przesłana na ten adres.

Jeżeli  nie  zostanie  podany  adres  poczty  elektronicznej,  będzie  można  odebrać  informację  o  przyznaniu  dodatku  osłonowego
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kamienicy Polskiej przy ul. Konopnickiej 12 pokój  9,  tel. 34 327-34-92 


