
Wzór i instrukcja

Wniosek 
o wypłatę dodatku

osłonowego 



Załącznik do rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska
z dnia 3 stycznia 2022 r. (poz. …)

WZÓR

WNIOSEK O WYPŁATĘ DODATKU OSŁONOWEGO

Skrócona instrukcja wypełniania:
1. Należy wypełniać WIELKIMI LITERAMI.
2. Pola wyboru należy zaznaczać V lub X .

ORGAN, DO KTÓREGO JEST SKŁADANY WNIOSEK O WYPŁATĘ DODATKU 
OSŁONOWEGO1)

…WÓJT…GMINY…MIASTECZKO…………………………………………………………………
…………………

1) Dodatek osłonowy wypłaca wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby 
fizycznej składającej wniosek o przyznanie dodatku osłonowego. 

CZĘŚĆ I 
DANE DOTYCZĄCE WNIOSKODAWCY I JEGO GOSPODARSTWA DOMOWEGO

1. Dane osoby fizycznej składającej wniosek, zwanej dalej „wnioskodawcą”.
DANE WNIOSKODAWCY
01. Imię (imiona)
ANNA………………………………………………………………………….………………………………
02. Nazwisko
KOWALSKA…………………………………………………………………………………….…………………
03. Obywatelstwo
POLSKIE…………………………………………………………………………………….…………………
04. Numer PESEL
8 4 1 1 2 2 4 3 0 1 6

05. Seria i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość2)

…………………………………………………………………………………………………………..
2) Należy wypełnić w przypadku, gdy osoba nie posiada numeru PESEL.

s. 1

WÓJT ………………………………………………

W gminach można już składać wnioski o przyznanie dodatku osłonowego. Jest to specjalne, jednorazowe świadczenie, 
które ma rekompensować rosnące ceny energii elektrycznej, gazu i żywności. Aby dodatek został przyznany, 
przeciętne miesięczne dochody członków gospodarstwa domowego nie mogą przekroczyć kryterium dochodowego. 
Dla osoby samotnej ten próg wynosi 2100 zł, a dla gospodarstwa wieloosobowego 1500 zł na jednego jego członka. 
Kwota świadczenia jest zróżnicowana w zależności od tego, ile osób liczy gospodarstwo domowe. Zgodnie z prze-

pisami wnioski można składać do 31 października br. Osoby, który zrobią to do końca stycznia, będą miały przyznany dodatek w dwóch 
równych częściach, a pierwsza z nich trafi  do nich najpóźniej 31 marca tego roku. Gdy wniosek zostanie złożony po 1 lutego, świadczenie 
będzie wypłacone w całości niezwłocznie po jego przyznaniu. Wzór wniosku określa rozporządzenie ministra klimatu i środowiska. 
Przedstawiamy przykładowy, wypełniony wniosek z rubrykami, na które warto zwrócić uwagę. ©℗

Opracowała Michalina Topolewska

Wzór wniosku 
o dodatek osłonowy

Wprawdzie organem przyznającym 
dodatek osłonowy są wójt, burmis-
trz, prezydent miasta, ale w prak-
tyce prowadzeniem postępowań 
w sprawie wsparcia będą zajmować 
się upoważnieni pracownicy 
urzędu gminy, ośrodka pomo-
cy społecznej lub z  innej insty-
tucji. Warto dowiedzieć się, jaka 
instytucja będzie zajmować się 
dodatkiem osłonowym, bo tam 
będzie można dostać papierowy 
druk do wypełnienia oraz uzyskać 
odpowiedź na ewentualne pytania 
i wątpliwości związane z zasadami 
otrzymywania tej pomocy fi nan-
sowej.

odpowiedź na ewentualne pytania 
i wątpliwości związane z zasadami 
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ADRES MIEJSCA ZAMIESZKANIA
01. Gmina / dzielnica
MIASTECZKO…………………………………………………………………………………………
Kod pocztowy

0 1 - 0 0 1

02. Miejscowość
MIASTECZKO…………………………………………………………………………………
03. Ulica
KWIATOWA…………………………………………………………………………………………
04. Nr domu 05. Nr mieszkania 06. Nr telefonu3)             07. Adres poczty elektronicznej3)

9…………………………12……………………111222333……………ANNA@POCZTA.PL……
3) Dane nieobowiązkowe. W przypadku podania adresu e-mail, zostanie na niego przesłana informacja o przyznaniu 
dodatku osłonowego.

NUMER RACHUNKU BANKOWEGO, NA KTÓRY ZOSTANIE PRZEKAZANA KWOTA 
DODATKU OSŁONOWEGO4)

01. Numer rachunku:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 0 0 0 1 2 3 4

02. Imię i nazwisko właściciela rachunku
ANNA…KOWALSKA………………………………………………………………………………
4) Należy wypełnić w przypadku chęci otrzymania dodatku osłonowego w formie przelewu na rachunek bankowy.

2. Dane członków gospodarstwa domowego wnioskodawcy. Gospodarstwo domowe 
wnioskodawcy jest:

jednoosobowe wieloosobowe (liczba osób, z uwzględnieniem wnioskodawcy:…5.)

Definicja gospodarstwa domowego: zgodnie z art. 2 ust. 14 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku 
osłonowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1) w związku z art. 411 ust. 10j ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo 
ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973, z późn. zm.), gospodarstwo domowe tworzy osoba składająca 
wniosek o przyznanie dodatku osłonowego, samotnie zamieszkująca i gospodarująca (gospodarstwo domowe 
jednoosobowe), albo osoba składająca wniosek o przyznanie dodatku osłonowego oraz osoby z nią 
spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące 
i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

W skład gospodarstwa domowego wnioskodawcy wchodzą5):
5) W przypadku gdy oświadczenie dotyczy większej liczby członków gospodarstwa domowego niż 6 osób, należy dodać 
formularz obejmujący dane kolejnych członków gospodarstwa domowego wnioskodawcy.

DANE OSOBY WCHODZĄCEJ W SKŁAD GOSPODARSTWA DOMOWEGO
01. Imię (imiona)
…PAWEŁ……………………………………………………………………………………………
02. Nazwisko
…KOWALSKI……………………………………………………………………………………

s. 2

…………………………………………………………………………………………
            3)

111222333……………ANNA@POCZTA.PL……
nie na niego przesłana informacja o przyznaniu 

Zgodnie z przepisami ustawy przyznanie dodatku osłonowego nie wymaga wydania decyzji administracyjnej. 
Wnioskodawca będzie zamiast niej otrzymywał informację o przyznaniu świadczenia, która trafi  na jego e-maila. 
Gdy ktoś nie ma adresu poczty elektronicznej lub nie poda go we wniosku, pismo z informacją będzie można 
odebrać w urzędzie, który odpowiada za przyznanie dodatku. Co ważne, jeśli ktoś nie otrzyma informacji na e-
maila lub nie odbierze jej osobiście, nie będzie to miało żadnego wpływu na uzyskanie dodatku – jego wypłata 
nie zostanie wstrzymana z tego powodu.
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03. Numer PESEL
8 2 0 3 1 4 2 2 8 7 7
04. Seria i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość6)

…………………………………………………………………………………………………………..
6) Należy wypełnić w przypadku, gdy osoba nie posiada numeru PESEL.

DANE OSOBY WCHODZĄCEJ W SKŁAD GOSPODARSTWA DOMOWEGO
01. Imię (imiona)
…ADAM…………………………………………………………………………………………………………
02. Nazwisko
…KOWALSKI………………………………………………………………………………………………
03. Numer PESEL
1 0 2 3 1 5 4 6 6 7 2

04. Seria i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość6)

…………………………………………………………………………………………………………..
6) Należy wypełnić w przypadku, gdy osoba nie posiada numeru PESEL.

DANE OSOBY WCHODZĄCEJ W SKŁAD GOSPODARSTWA DOMOWEGO
04. Imię (imiona)
…EWA………………………………………………………………………………………………………
05. Nazwisko
…KOWALSKA…………………………………………………………………………………………
06. Numer PESEL
1 2 2 5 2 9 1 4 5 3 3

04. Seria i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość6)

…………………………………………………………………………………………………………..
6) Należy wypełnić w przypadku, gdy osoba nie posiada numeru PESEL.

DANE OSOBY WCHODZĄCEJ W SKŁAD GOSPODARSTWA DOMOWEGO
07. Imię (imiona)
…JAKUB…………………………………………………………………………………………………
08. Nazwisko
…KOWALSKI……………………………………………………………………………………………
09. Numer PESEL
1 9 2 7 1 5 4 4 8 7 2

04. Seria i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość6)

…………………………………………………………………………………………………………..
6) Należy wypełnić w przypadku, gdy osoba nie posiada numeru PESEL.

DANE OSOBY WCHODZĄCEJ W SKŁAD GOSPODARSTWA DOMOWEGO
10. Imię (imiona)
……………………………………………………………………………………………………………………..

s. 3
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11. Nazwisko
……………………………………………………………………………………………………………………..
12. Numer PESEL

04. Seria i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość6)

…………………………………………………………………………………………………………..
6) Należy wypełnić w przypadku, gdy osoba nie posiada numeru PESEL.

DANE OSOBY WCHODZĄCEJ W SKŁAD GOSPODARSTWA DOMOWEGO
01. Imię (imiona)
……………………………………………………………………………………..………..……………………..
02. Nazwisko
……………………………………………………………………………………..……..………………………..
03. Numer PESEL

04. Seria i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość6)

…………………………………………………………………………………………………………..
6) Należy wypełnić w przypadku, gdy osoba nie posiada numeru PESEL.

3. Informacja dotycząca źródeł ogrzewania na paliwo stałe7)

Głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego wnioskodawcy jest jedno z następujących 
źródeł:
kocioł na paliwo stałe, 
kominek, 

koza, 
ogrzewacz powietrza, 
trzon kuchenny, 
piecokuchnia, 
kuchnia węglowa,
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, z późn. zm.)8).

7) Dotyczy wyłącznie tych wnioskodawców, których gospodarstwo domowe wykorzystuje urządzenia grzewcze określone  
wyżej, jako główne źródło ogrzewania oraz pod warunkiem, że to źródło ogrzewania zostało wpisane do centralnej ewidencji 
emisyjności budynków.
8) Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej 
ewidencji emisyjności budynków każdy właściciel lub zarządca budynku ma obowiązek złożenia do centralnej ewidencji 
emisyjności budynków (CEEB) deklaracji o używanym źródle ciepła w budynkach.

X

s. 4

Dodatek osłonowy może być wypłacony w kwocie podstawowej lub podwyższonej. Ta druga przysługuje osobom, w których 
domach głównym źródłem ogrzewania jest jedno z tych wymienionych w przepisach ustawy, a które zostały powtórzone 
w tej rubryce. Dlatego jeśli rodzina ma np. kocioł na paliwo stałe, powinna zaznaczyć tę opcję, aby mogła otrzymać wyższe 
wsparcie. Trzeba przy tym pamiętać o spełnieniu dodatkowego warunku, jakim jest wymóg zgłoszenia takiego pieca do cen-
tralnej ewidencji emisyjności budynku.
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4. Składki na ubezpieczenie zdrowotne wnioskodawcy i członków jego gospodarstwa domowego 
w roku …2020…………9) opłacane były do10):

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 

Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

brak11)

innego podmiotu (Nazwa i adres podmiotu) ……………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………….
9) Należy wpisać rok kalendarzowy, w którym osiągnięte dochody stanowić będę podstawę ustalenia przeciętnego 

miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego wnioskodawcy. Zgodnie z art. 2 ust. 14 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r.
o dodatku osłonowym w związku z art. 411 ust. 10k ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska 
wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu jest ustalana na podstawie dochodów osiągniętych: 
a) w 2020 r. – w przypadku wniosku złożonego w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 lipca 2022 r.,
b) w 2021 r. – w przypadku wniosku złożonego w okresie od dnia 1 sierpnia 2022 r. do dnia 31 października 2022 r.

10) Można zaznaczyć więcej  niż jedną odpowiedź.
11) Należy zaznaczyć pole „brak”, w przypadku gdy ani za wnioskodawcę, ani za żadnego z członków jego gospodarstwa

domowego nie były odprowadzane składki na ubezpieczenie zdrowotne. 

5. Dane dotyczące dochodów12) członków gospodarstwa domowego

                                                                                                                                                       Rok  kalendarzowy13)      Kwota alimentów

5.1 Łączna kwota alimentów świadczonych na rzecz innych osób w:

12) Dochodem gospodarstwa domowego po odliczeniu kwot alimentów świadczonych na rzecz innych osób są: 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 2021 r. poz. 1128, z późn. zm.) 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, dochody niepodlegające opodatkowaniu podatkiem 
dochodowym od osób fizycznych (organ ustala je na podstawie oświadczenia wnioskodawcy zawartego w części III 
wniosku), dochody z gospodarstwa rolnego (organ ustala je na podstawie wielkości gospodarstwa rolnego podanej przez 
wnioskodawcę w części IV wniosku), dochody z działalności opodatkowanej na podstawie przepisów o zryczałtowanym 
podatku dochodowym.

13) Podstawą ustalenia przeciętnego miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego wnioskodawcy są dochody 
osiągnięte: 
a) w 2020 r. - w przypadku wniosku złożonego w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 lipca 2022 r.,
b) w 2021 r. - w przypadku wniosku złożonego w okresie od dnia 1 sierpnia 2022 r. do dnia 31 października 2022 r.

5.2 W roku kalendarzowym, o którym mowa w pkt 4, wnioskodawca lub członkowie jego gospodarstwa 
domowego wskazani w pkt 2 wniosku:

- osiągnęli dochody niepodlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób  fizycznych 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
(w przypadku zaznaczenia „TAK” należy dodatkowo wypełnić oświadczenie o dochodzie wnioskodawcy lub   

członka/członków jego gospodarstwa domowego zawarte w części III wniosku)

Tak

X

wyniosła: zł,gr

s. 5

5. Dane dotyczące dochodów

Obliczanie dochodu na potrzeby przyznania dodatku osłonowego opiera się w dużej mierze na tych samych przepisach, które 
obowiązują w świadczeniach rodzinnych. To oznacza, że jeśli osoby wchodzące w skład gospodarstwa domowego osiągają przy-
chody opodatkowane na zasadach ogólnych, np. z tytułu zatrudnienia, umowy zlecenia, emerytury lub renty, to wysokość ich 
dochodu urzędnicy ustalą samodzielnie na podstawie danych pochodzących z Ministerstwa Finansów (nie trzeba więc dołączać 
dodatkowych dokumentów). Warto dodać, że w przypadku emerytów i rencistów od dochodu zostanie odjęta 13. emerytura. 
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Nie

- osiągnęli dochody z gospodarstwa rolnego
(w przypadku zaznaczenia „TAK” należy wypełnić oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wnioskodawcy lub  

członka/członków jego gospodarstwa domowego zawarte w części IV wniosku)  

Tak

Nie 

CZĘŚĆ II

OŚWIADCZENIA

Oświadczam, że: 
– osoby wymienione w części I w pkt 2 wniosku są członkami mojego gospodarstwa domowego, 

– wszystkie podane we wniosku dane są zgodne z prawdą.

Do wniosku dołączam następujące dokumenty: 
1) ………………………………………………………………………………………………………
2) ………………………………………………………………………………………………………
3) ………………………………………………………………………………………………………

Oświadczam, że jestem świadoma/świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 
oświadczenia.

MIASTECZKO 05-01-2022 ANNA KOWALSKA
(miejscowość) (data: dd / mm / rrrr) (podpis wnioskodawcy)

X

X

s. 6
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CZĘŚĆ III

OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY
O JEGO DOCHODACH  LUB DOCHODACH CZŁONKA 

GOSPODARSTWA DOMOWEGO INNYCH NIŻ 
DOCHODY PODLEGAJĄCE OPODATKOWANIU

PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH 
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

DANE CZŁONKA GOSPODARSTWA DOMOWEGO, KTÓREGO DOTYCZY 
OŚWIADCZENIE*

*Należy wypełnić odrębne oświadczenie dla każdego z członków gospodarstwa domowego, który uzyskuje takie
dochody. 

Imię (imiona)

……………………………………………………………………………………………………………………..

Nazwisko

……………………………………………………………………………………………………………………..

Numer PESEL

Seria i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość14)

…………………………………………………………………………………………………………..
14) Należy wypełnić w przypadku, gdy osoba nie posiada numeru PESEL.

     
Oświadczam, że ja / wyżej wymieniony członek mojego gospodarstwa domowego w 
roku15)

uzyskał dochód w wysokości: zł

z tytułu16):

1. ----------------------------------------------------------------------- zł,
(rodzaj dochodu)

2. ----------------------------------------------------------------------- zł,
(rodzaj dochodu)

3. ----------------------------------------------------------------------- zł,
(rodzaj dochodu)

4. ----------------------------------------------------------------------- zł,
(rodzaj dochodu)

,

,

,

,

,

s. 7

OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY
JEGO 

O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH

DANE CZŁONKA GOSPODARSTWA DOMOWEGO, KTÓREGO DOTYCZY DANE CZŁONKA GOSPODARSTWA DOMOWEGO, KTÓREGO DOTYCZY 

OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY
JEGO CZŁONKA 

O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH

JEGO 

O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH

OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY
JEGO 

O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCHO PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH

DANE CZŁONKA GOSPODARSTWA DOMOWEGO, KTÓREGO DOTYCZY 

Ta część służy uwzględnieniu uzyskanych przez osobę składającą wniosek i członków jej gospodarstwa domowego dochodów, 
które nie są opodatkowane. W tym celu należy zapoznać się z umieszczoną na kolejnych stronach (8 i 9) listą dochodów 
i świadczeń nieopodatkowanych, które podlegają wliczeniu do kryterium dochodowego. Jeśli któryś z nich został osiągnięty. 
należy wpisać jego nazwę i wysokość.
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CZĘŚĆ IV

OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY
O WIELKOŚCI GOSPODARSTWA ROLNEGO JEGO LUB 

CZŁONKA GOSPODARSTWA DOMOWEGO 
WNIOSKODAWCY, WYRAŻONEJ W HEKTARACH 
PRZELICZENIOWYCH OGÓLNEJ POWIERZCHNI

DANE CZŁONKA GOSPODARSTWA DOMOWEGO, KTÓREGO DOTYCZY 
OŚWIADCZENIE*

*Należy wypełnić odrębne oświadczenie dla każdego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy 
posiadającego gospodarstwo rolne.

Imię (imiona)
…………………………………………………………………………………………………………..

Nazwisko

…………………………………………………………………………………………………………..

Numer PESEL

Seria i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość17)

…………………………………………………………………………………………………………..
17) Należy wypełnić w przypadku, gdy osoba nie posiada numeru PESEL.

Oświadczam, że w roku 

powierzchnia gospodarstwa rolnego albo gospodarstwa rolnego wyżej wymienionego członka gospodarstwa 
domowego w ha przeliczeniowych ogólnej powierzchni wynosiła:

18) Należy wpisać rok kalendarzowy, z którego jest ustalany przeciętny miesięczny dochód gospodarstwa domowego
wnioskodawcy, tj.:
a) 2020 r. - w przypadku wniosku złożonego w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 lipca 2022 r.,
b) 2021 r. - w przypadku wniosku złożonego w okresie od dnia 1 sierpnia 2022 r. do dnia 31 października 2022 r.

Oświadczam, że jestem świadoma/świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 
oświadczenia.

--------------------- --------------------------- …………………………

(Miejscowość) (data: dd / mm / rrrr) (Podpis wnioskodawcy)

18):

,

s. 10

DANE CZŁONKA GOSPODARSTWA DOMOWEGO, KTÓREGO DOTYCZY 

oświadczenie dla każdego członka gospodarstwa domowego 

DANE CZŁONKA GOSPODARSTWA DOMOWEGO, KTÓREGO DOTYCZY 

oświadczenie dla każdego członka gospodarstwa domowego 

OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY
O WIELKOŚCI GOSPODARSTWA ROLNEGO

DANE CZŁONKA GOSPODARSTWA DOMOWEGO, KTÓREGO DOTYCZY DANE CZŁONKA GOSPODARSTWA DOMOWEGO, KTÓREGO DOTYCZY DANE CZŁONKA GOSPODARSTWA DOMOWEGO, KTÓREGO DOTYCZY DANE CZŁONKA GOSPODARSTWA DOMOWEGO, KTÓREGO DOTYCZY DANE CZŁONKA GOSPODARSTWA DOMOWEGO, KTÓREGO DOTYCZY 

Ta część jest wypełniana tylko wtedy, gdy wnioskodawca lub członek jego rodziny osiąga dochody z gospodarstwa rolnego. 
W przypadku takich osób przyjmuje się bowiem, że z jednego hektara przeliczeniowego otrzymuje się dochód stanowiący 1/12 
dochodu ogłaszanego co roku przez GUS. Dlatego konieczne jest podanie liczby posiadanych hektarów przeliczeniowych.
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