
KARTA USŁUG 

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodzie Bobrzański 

ul. Pocztowa 7 

66-010 Nowogród Bobrzański 

tel.: (68) 327-68-43, 574-938-292 

e-mail: mgopsnb@nowogrodbobrz.pl 
 

Uzyskanie prawa do dodatku osłonowego. 

 

Miejsce 

załatwienia 

sprawy 

Złożenie wniosku odbywa się: 

 

- w siedzibie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogrodzie 

Bobrzańskim w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego; 

 

- za pomocą środków komunikacji elektronicznej – należy wtedy podpisać kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym lub skorzystać z profilu zaufanego, za pośrednictwem  Portalu 

ePUAP – http://epuap.gov.pl – jako pismo ogólne do urzędu. 
 

 

Sposób 

załatwienia 

sprawy 

Przyznanie 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. 

  

Organ właściwy przesyła wnioskodawcy informację o przyznaniu dodatku osłonowego na 

wskazany przez niego adres poczty elektronicznej - o ile wnioskodawca wskazał adres 

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

poczty elektronicznej, organ właściwy, odbierając wniosek od wnioskodawcy, informuje go 

o możliwości odebrania od tego organu informacji o przyznaniu dodatku osłonowego. 

 

Wymagane 

dokumenty 

 

Wniosek o dodatek osłonowy składa się na formularzu wniosku określonego w 

rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 3 stycznia 2022 r. (Dz. U. z 2022 r. 

poz.2) w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku osłonowego. 

Informacje przedstawione we wniosku składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za 

składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim 

klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie 

fałszywego oświadczenia.". 

 

Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego wg. obowiązującego wzoru dostępny jest w: 

- Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowogrodzie Bobrzańskim, 

- na stronie internetowej tut. Organu www.mgopsnb.pl. 

 

Termin 

załatwienia 

sprawy 

 

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego można składać do 31 października 2022 roku. 

Wnioski złożone po tym terminie będą pozostawione bez rozpoznania. 

 

Dodatek osłonowy przysługuje za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 

2022 roku.  

 

W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku osłonowego do dnia 31 stycznia 2022 

roku, będzie on wypłacany w dwóch równych ratach: 

 do 31 marca 2022 r. 

 do 2 grudnia 2022 r. 

  

Natomiast złożenie wniosku pomiędzy 01 lutym 2022 r. a 31 października 2022 r. 

skutkować będzie jednorazową wypłatą świadczenia w całości w terminie do 2 grudnia 

2022 r. 

mailto:mgopsnb@nowogrodbobrz.pl
http://epuap.gov.pl/
http://www.mgopsnb.pl/


 

Forma wypłaty 

świadczenia 

- przelew na rachunek bankowy wskazany przez wnioskodawcę, 

- odbiór osobisty w kasie tut. Ośrodka w godz. od 9:00 do 13:00. 

Opłaty Nie podlega opłacie. 

 

Tryb odwoławczy Od decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium 

Odwoławczego w Zielonej Górze za pośrednictwem Kierownika M-GOPS w Nowogrodzie 

Bobrzańskim. 

 

Termin odwołania: 14 dni od dnia doręczenia decyzji. 

 

Koszty odwołania: brak. 

 

Dodatkowe 

informacje 

 

Zgodnie z ustawą 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. 

 
W przypadku przekroczenia kryterium dochodowego, dodatek osłonowy przysługuje w 

wysokości różnicy pomiędzy kwotą dodatku, a kwotą przekroczenia tzw. zasada „złotówka 

za złotówkę”. 

 

Jeżeli wysokość  dodatku, ustalona wg powyższej zasady „zł za zł” będzie niższa niż 20 zł, 

dodatek ten nie przysługuje. 

Sposób liczenia dochodu uzależniony jest od terminu złożenia wniosku.  

W  przypadku złożenia wniosku o dodatek osłonowy w okresie: 

 od 1 stycznia do 31 lipca – uwzględnia się dochód gospodarstwa domowego 

osiągnięty w przedostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono 

wniosek o dodatek osłonowy, tj. dochód z 2020 r. 

 od 1 sierpnia do 31 października – uwzględnia się dochód gospodarstwa 

domowego osiągnięty w ostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym 

złożono wniosek o dodatek osłonowy, tj. dochód z 2021 r. 

 

Dochód będzie ustalany na podstawie art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. 

o świadczeniach rodzinnych. Wysokość dochodów gospodarstwa domowego ustalana 

będzie na podstawie definicji dochodu określonej w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 

2003 r. o świadczeniach rodzinnych.  

Zgodnie z tą definicją dochód oznacza, po odliczeniu kwot alimentów świadczonych na 

rzecz innych osób: 

a) przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 

30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób 

fizycznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1387, z późn. zm.) [2], 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, 

b) dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów 

o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez 

osoby fizyczne, 

c) inne enumeratywnie wskazane dochody niepodlegające opodatkowaniu na podstawie 

przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych. 

 

Gospodarstwo domowe tworzą: 

- gospodarstwo domowe jednoosobowe - osoba samotnie zamieszkująca i gospodarująca; 



- gospodarstwo domowe wieloosobowe – osoba, która wnioskuje o przyznanie dodatku 

osłonowego oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym 

związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące. 

Jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego. 

Dodatek osłonowy wynosi rocznie: 

1) 400 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego; 

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

3) 850 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób; 

4) 1150 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób. 

 

Dodatek osłonowy, w przypadku gdy 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, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności 

budynków (CEEB), 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. 
 

Podstawa prawna  

PODSTAWA PRAWNA 

 

- ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1), 

- rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 3 stycznia 2022 r. w sprawie wzoru 

wniosku o wypłatę dodatku osłonowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2). 
 

 

https://sip.lex.pl/#/document/17506210?unitId=art(27(a))ust(1)&cm=DOCUMENT

