
INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA WNIOSKU 

O WYPŁATĘ DODATKU OSŁONOWEGO 

 

1. Wniosek należy złożyć najpóźniej do dnia 31 października 2022 r. 

2. Wniosek należy wypełnić czytelnie WIELKIMI LITERAMI. 

3. Pola wyboru należy zaznaczyć symbolem X. 

4. Wszystkie oświadczenia we wniosku i podpisy składa wnioskodawca (reprezentant 

gospodarstwa domowego). Wniosek może złożyć tylko 1 osoba z danego gospodarstwa 

domowego. Definicja gospodarstwa domowego jest zawarta w treści wniosku. 

5. CZĘŚĆ I: 

1) W punkcie 1 należy wpisać dane wnioskodawcy. Osoby, które posiadają nr PESEL nie 

muszą wpisywać numeru dowodu osobistego. W celu ułatwienia kontaktu prosimy o 

podanie numeru telefonu. 

Osoby, które wpiszą czytelnie swój adres e-mail otrzymają na ten adres informację o 

przyznaniu dodatku. Osoby, które nie wpiszą adresu e-mail, będą mogły odebrać informację 

osobiście w siedzibie MOPS (nie jest to obowiązkowe). Informacje o przyznaniu dodatku 

nie będą przesyłane pocztą tradycyjną. Jedynie w przypadku odmowy przyznania 

dodatku, zmiany lub uchylenia prawa lub pobrania nienależnego dodatku decyzja zostanie 

doręczona listem poleconym. 

Prosimy o podanie numeru rachunku bankowego, na który ma zostać przekazany 

dodatek. MOPS nie realizuje wypłat gotówkowych. Należy podać nr rachunku bankowego 

wnioskodawcy (ewentualnie innego członka gospodarstwa domowego) a nie firmy lub 

instytucji, do której dokonywane są opłaty. 

2) W punkcie 2 należy zaznaczyć, czy gospodarstwo domowe jest jednoosobowe czy 

wieloosobowe. W przypadku gospodarstwa wieloosobowego w wyznaczonym miejscu 

należy wpisać ilość osób (łącznie z wnioskodawcą). Następnie należy wpisać dane 

wszystkich osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego (wspólnie 

zamieszkujących i gospodarujących). Jeżeli gospodarstwo domowe składa się z więcej niż 6 

osób należy wydrukować / pobrać / skopiować odpowiednią stronę wniosku w celu wpisania 

pozostałych osób. Dana osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa 

domowego. 

3) Punkt 3 wypełnia się tylko w przypadku, gdy główne źródło ogrzewania gospodarstwa 

domowego jest zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi i tylko wówczas, gdy to 

źródło ogrzewania zostało wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków 

(CEEB). 

Wpisu źródła ogrzewania do CEEB właściciel lub zarządca budynku / lokalu możne 

dokonać elektronicznie na stronie https://ceeb.gov.pl/ lub w formie papierowej w Wydziale 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego w Wągrowcu. 

4) W punkcie 4 należy wpisać: 

- rok 2020, jeżeli wniosek zostanie złożony do dnia 31.07.2022 r., 

- rok 2021, jeżeli wniosek zostanie złożony później. 

https://ceeb.gov.pl/


Następnie należy zaznaczyć, gdzie są odprowadzane składki na ubezpieczenie zdrowotne 

członków gospodarstwa domowego. 

5) W punkcie 5.1 należy wpisać ten sam rok co w punkcie 4 oraz kwotę alimentów 

zapłaconych w tym roku przez członków gospodarstwa domowego na rzecz innych osób 

(łączna kwota w roku). Jeżeli alimenty nie są płacone, należy wpisać 0 lub kreskę. 

W punkcie 5.2 należy zaznaczyć, czy członek / członkowie gospodarstwa domowego we 

wskazanym roku osiągnęli dochody niepodlegające opodatkowaniu wymienione w        

części III wniosku. W przypadku zaznaczenia „TAK” należy wypełnić oświadczenie w 

części III wniosku odrębnie dla każdego członka gospodarstwa domowego osiągającego 

dochody nieopodatkowane (w przypadku więcej niż 1 osoby należy skopiować, pobrać lub 

wydrukować oświadczenie oraz wypełnić odrębnie dla każdej osoby). Oświadczenie 

podpisuje wnioskodawca. 

W oświadczeniu w części III należy uwzględnić tylko rodzaje dochodów wymienione w 

objaśnieniach do tego oświadczenia, czyli przykładowo: alimenty otrzymane na rzecz dzieci 

(każde dziecko na oddzielnym oświadczeniu), świadczenia z funduszu alimentacyjnego, 

świadczenie rodzicielskie, stypendia szkolne o charakterze socjalnym, stypendia dla 

bezrobotnych (niezależnie od podmiotu wypłacającego), deputaty węglowe, dochody 

osiągnięte i opodatkowane za granicą (podajemy kwotę w odpowiedniej walucie obcej oraz 

nazwę lub oficjalny symbol waluty, kwotę pomniejszamy o zapłacone za granicą: podatek 

dochodowy oraz składki na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne i zdrowotne), 

nieopodatkowane kwoty diet otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z 

pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich, oraz inne wymienione dochody. 

W oświadczeniu w części III nie należy uwzględniać dochodów, które nie są wymienione 

w objaśnieniach do tego oświadczenia, czyli przykładowo: świadczeń wychowawczych 

(500+), zasiłku rodzinnego, zasiłków lub dodatków pielęgnacyjnych, świadczeń 

pielęgnacyjnych, świadczeń pomocy społecznej, dochodów podlegających opodatkowaniu 

w Polsce (np. z umowy o pracę / zlecenie, emerytury, renty). W przypadku dochodów 

podlegających opodatkowaniu w Polsce MOPS samodzielnie pobierze informacje o 

wysokości dochodu z Ministerstwa Finansów. 

Następnie w punkcie 5.2 należy zaznaczyć, czy członek / członkowie gospodarstwa 

domowego we wskazanym roku osiągnęli dochody z gospodarstwa rolnego. W przypadku 

zaznaczenia „TAK” należy wypełnić oświadczenie w części IV wniosku odrębnie dla 

każdego członka gospodarstwa domowego osiągającego dochody z gospodarstwa rolnego. 

Oświadczenie podpisuje wnioskodawca. 

6. CZĘŚĆ II: Pod oświadczeniem w tej części należy wpisać miejscowość, datę oraz czytelnie 

podpisać. 

7. Za złożenie we wniosku fałszywych oświadczeń grozi odpowiedzialność karna. 

8. Z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych (RODO) można zapoznać 

się w miejscach przyjmowania i wydawania wniosków oraz na stronach internetowych   

http://www.mopswagrowiec.pl/   http://www.mopswagrowiec.naszbip.pl/ 

 

http://www.mopswagrowiec.pl/
http://www.mopswagrowiec.naszbip.pl/

