
Szanowni Państwo, 

informujemy, że od 3 stycznia 2022 r. można składać wnioski o nowe świadczenie  

– dodatek osłonowy.  

Dodatek osłonowy stanowi kluczowy element rządowej tarczy antyinflacyjnej, który  

ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. 

 
Termin składania wniosków i wypłaty świadczenia: 

Wnioski o dodatek osłonowy można składać do 31 stycznia 2022 r. Osoby, które nie złożą 
wniosku do końca stycznia, nadal będą mogły to zrobić, jednak nie później niż do  
31 października 2022 r.  

Świadczenia przyznane na kompletne wnioski złożone w styczniu 2022 r. będą wypłacone 
w 2 równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia. Te osoby, które nie złożą wniosku do końca 
stycznia, nadal będą mogły ubiegać się wsparcie. Wówczas muszą złożyć kompletny wniosek 
do 31 października 2022 r. W tym przypadku wypłata 100% dodatku zostanie zrealizowana 
najpóźniej do 2 grudnia 2022 r. 

Wnioski złożone po 31 października 2022 pozostaną bez rozpatrzenia. 

 

Dodatek osłonowy przysługuje: 

Zgodnie z treścią ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym, świadczenie 

przysługuje osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość 

przeciętnego miesięcznego dochodu, w rozumieniu ustawy o świadczeniach rodzinnych,  

nie przekracza kwoty 2100 zł oraz osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w 

którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę. 

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

może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego. 

Gospodarstwu wieloosobowemu przysługuje jedno świadczenie dla całej rodziny. 

W przypadku złożenia kilku wniosków przez różnych członków gospodarstwa zostanie 

rozpatrzony pierwszy złożony. 

 

Wysokość dodatku osłonowego: 

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. 



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 

 
Jak złożyć wniosek o dodatek osłonowy? 

Wnioski będzie można składać: 

− elektronicznie – od stycznia 2022 r. do 31 października 2022 r. podpisane za pomocą 

kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub uwierzytelnione z wykorzystaniem profilu 

zaufanego 

− tradycyjnie (papierowo) – od stycznia 2022 r. do 31 października 2022 r.  

 

Zadanie realizuje: 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemieniu 

ul. Stawowa 1b 

21-220 Siemień 

skrytka ePUAP – GOPSSiemien 

Tel. 83 354 71 58, 83 354 71 61  

 

 


