5 stycznia 2022

Dodatek osłonowy – ile, komu, gdzie złożyć wniosek?

Rząd wprowadził dodatek osłonowy, by zrekompensować wzrost kosztów energii

elektrycznej, cen gazu i żywności. O wsparcie mogą się ubiegać osoby, których przeciętne
miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł netto w gospodarstwach jednoosobowych lub
1500 zł netto na osobę w gospodarstwach wieloosobowych.
Stawki dodatku osłonowego, które są uzależnione m.in. od wysokości dochodu i liczby osób w
gospodarstwie domowym, wyniosą od 400 zł rocznie dla osób samotnych do 1437,50 zł rocznie dla
największych gospodarstw domowych. Takie rozwiązanie pozwoli na skuteczne wsparcie rodzin
wielodzietnych, które najbardziej dotknął wzrost cen energii i żywności.
W gminie Wyryki zadanie w zakresie przyznania i wypłaty dodatku osłonowego realizuje
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyrykach.
Aby otrzymać dodatek osłonowy złóż wniosek do 31 stycznia lub do 31 października 2022 roku.
Wnioski o dodatek osłonowy będzie można składać do 31 stycznia 2022 r. Wypłata dodatków
zostanie realizowana w 2022 r. w 2 równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia. Ci, którzy nie
złożą wniosku w do końca stycznia, nadal będą mogli ubiegać się wsparcie. Wówczas muszą złożyć
wniosek do 31 października 2022 r. W tym przypadku wyplata 100% dodatku zostanie zrealizowana
do 2 grudnia 2022 r.
Zgodnie z przepisami dodatek osłonowy przysługuje gospodarstwu domowemu, którego przeciętne
miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł na osobę
w gospodarstwie wieloosobowym.
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.
Wnioski są dostępne poniżej oraz w siedzibie GOPS – Wyryki-Połód 153, 22-205 Wyryki. Szczegółowe
informacje pod numerem telefonu 82 5913302, e-mail: wyryki@wp.pl oraz na stronie Ministerstwa

Klimatu i Środowiska: https://www.gov.pl/web/klimat/dodatek-oslonowy.
Wnioski można składać: elektronicznie za pomocą ePUAP – adres skrytki: /GOPSWyryki/SkrytkaESP
oraz papierowo w GOPS – Wyryki-Połód 153, 22-205 Wyryki.
Wzór wniosku o dodatek osłonowy
Wskazówki jak wypełnić wniosek o dodatek osłonowy

