
Pouczenie

Dodatek osłonowy przysługuje:
 
1)  osobie  w  gospodarstwie  domowym  jednoosobowym,  w  którym  wysokość  przeciętnego  miesięcznego  dochodu
w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U z 2020 r. poz. 111
ze zm.) nie przekracza kwoty 2100 zł oraz osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość
przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu art.  3  pkt  1 ustawy z dnia  28 listopada 2003 r.  o  świadczeniach
rodzinnych nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę;
2) osobie, o której mowa w pkt 1, w przypadku gdy wysokość jej przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu
art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych na osobę przekracza kwotę, o której mowa
w pkt 1,  w wysokości  różnicy między kwotą dodatku osłonowego a kwotą,  o  którą został  przekroczony przeciętny
miesięczny dochód na osobę.

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku osłonowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej
niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy. 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,  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 ze zm.), 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.

W przypadku, gdy wysokość dodatku osłonowego jest niższa niż 20 zł, dodatek ten nie przysługuje.

Dodatek  osłonowy  przysługuje  za  okres  od  dnia  1  stycznia  2022  r.  do  dnia  31  grudnia  2022r.  i  jest  wypłacany
w dwóch równych ratach, w terminie do dnia 31 marca 2022 r. oraz do dnia 2 grudnia 2022 r. W przypadku gdy wniosek
o wypłatę  dodatku osłonowego zostanie  złożony później  niż  na 2 miesiące przed upływem tych terminów, dodatek
osłonowy  jest  wypłacany  jednorazowo,  niezwłocznie  po  przyznaniu  tego  dodatku.  Wnioski  o  wypłatę  dodatku
osłonowego złożone po dniu 31 października 2022 r. pozostawia się bez rozpoznania. 

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. 
Informację o przyznaniu dodatku osłonowego jest przesyłana wnioskodawcy na wskazany adres poczty elektronicznej we
wniosku o dodatek osłonowy. W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej we wniosku
istnieje możliwość odebrania informacji o przyznaniu dodatku osłonowego.

Oświadczam, ze zapoznałem/am się z warunkami uprawniającymi do dodatku osłonowego, a w przypadku wystąpienia
zmian  mających  wpływ  na  prawo  do  dodatku  osłonowego,  zobowiązuję  się  do  powiadomienia  o  tym  organu
przyjmującego wniosek o dodatek osłonowy. Podanie nieprawdziwych informacji we wniosku albo niepoinformowanie
organu o zmianach, może skutkować powstaniem nienależnie pobranego świadczenia, a w konsekwencji - koniecznością
zwrotu wypłaconego dodatku osłonowego wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie. 
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