
Andrespol, dn. 04.01.2022r. 

 
Ośrodek Pomocy Społecznej  

w Andrespolu będzie wypłacał dodatek osłonowy. 

 
Dla kogo dodatek osłonowy? Ważne kryterium dochodowe 

 

Celem wprowadzenia dodatku osłonowego jest rekompensata dla obywateli za rosnące ceny 

energii, gazu i żywności. Zgodnie z zaproponowanymi przepisami będzie on przysługiwał 

najuboższym gospodarstwom domowym, których przeciętne miesięczne dochody nie 

przekraczają: 

 

2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym, 

1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym. 

Jakiej wysokości dodatek osłonowy? 

Wysokości dopłat w ramach dodatku osłonowego uzależniona jest od dochodu. I tak: 

400 zł otrzyma jednoosobowe gospodarstwo przy miesięcznym dochodzie 

nieprzekraczającym  2100 zł, 

600 zł otrzyma 2-3 osobowe gospodarstwo, jeśli budżet nie przekracza 1500 zł miesięcznie na 

osobę, 

850 zł otrzyma 4-5 osobowe gospodarstwo, którego miesięczny dochód nie przekracza 1500 

zł na osobę, 

1150 zł otrzyma gospodarstwo 6 i więcej osobowe, którego miesięczny dochód nie przekracza 

1500 zł na osobę. 

 

Dla kogo wyższy dodatek osłonowy? 

 

Na nieco wyższy dodatek osłonowy mogą liczyć zagrożeni ubóstwem energetycznym. 

Chodzi o gospodarstwa domowe, których 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. Dla nich 

dodatek osłonowy wynosi odpowiednio (kryteria dochodowe bez zmian): 

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. 

 

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. 

https://www.muratorplus.pl/biznes/prawo/ubostwo-energetyczne-w-ustawie-o-wspieraniu-termomodernizacji-i-remontow-aa-q9RA-NdmN-x2B2.html


 

Ważne! 

Aby dostać wyższy dodatek osłonowy, niezbędny jest wpis do CEEB, czyli Centralnej 

Ewidencji Emisyjności Budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z 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). 
 

Dodatek osłonowy 2022 - od kiedy?  Wnioski: 

Wnioski o dodatek osłonowy można składać od 4 do 31 stycznia 2022 r. Wsparcie będzie 

wypłacane w 2022 r. w 2 równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia. Ci, którzy nie złożą 

wniosku do końca stycznia, nadal mogą ubiegać się o dodatek. Wówczas muszą złożyć 

wniosek do 31 października 2022 r. W tym przypadku wypłata całego dodatku osłonowego 

zostanie zrealizowana do 2 grudnia 2022 r. 

Od 4 stycznia 2022 r. czynna jest specjalna infolinia (+48 22 369 14 44) dot. dodatku 

osłonowego, czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00. 

Ważne: Dodatek osłonowy nie jest opodatkowany PIT 

Gdzie i jak złożyć wniosek o dodatek osłonowy? 

Wnioski o dodatek osłonowy składa się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Andrespolu w 

formie papierowej lub elektronicznie.  

W przypadku złożenia wniosku elektronicznie, wniosek ten opatruje się: 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu 

zaufanego. 

Przyznanie dodatku osłonowego nie wymaga wydania przez wójta, burmistrza czy prezydenta 

decyzji. O tym, że wnioskodawca otrzymał zasiłek organ poinformuje. Dopiero odmowa 

przyznania dodatku osłonowego, uchylenie lub zmiana tego prawa następuje w formie 

decyzji. 

 

https://www.muratorplus.pl/biznes/wiesci-z-rynku/ceeb-czyli-centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-czemu-sluzyc-ma-ceeb-aa-fM5o-viJT-6R8k.html

