
 

PREZYDENT MIASTA BYDGOSZCZY INFORMUJE 

 

 

 

 

Od 04 stycznia 2022 r. będzie można składać wnioski o przyznanie dodatku 

osłonowego, zapewniającego wsparcie finansowe dla osób, które szczególnie 

odczuwają wzrost cen energii. 

 

 Dodatek osłonowy przysługuje na okres 1.01.2022 r. – 31.12.2022 r.  

    Wnioski należy składać w okresie od 4 stycznia 2022 r. do 31 października 2022 r. 

 

 Wniosek może złożyć osoba prowadząca jednoosobowe gospodarstwo domowe lub dowolna 

pełnoletnia osoba w wieloosobowym gospodarstwie domowym, jednak przyjmuje się, że 

jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego. 

 

 

 
 

 Na czas wypłaty dodatku osłonowego tj. mna cały 2022 rok zawiesza się wypłatę dodatków 

energetycznych 

 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, 1162 i 1243), wynosi 

rocznie: 



- 500 zł dla gospodarstwa jednoosobowego, 

- 750 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób, 

- 1062,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób, 

- 1437,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób. 

 

 W przypadku przyznania dodatku osłonowego informacja będzie wysyłana na adres e-mail 

podany we wniosku. Jeśli adres e-mail nie będzie podany, informacja nie będzie wysyłana.  

 

 W przypadku odmowy przyznania dodatku osłonowego decyzja zostanie wysłana pocztą. 

 

 Aby otrzymać wypłatę dodatku osłonowego w 2 równych ratach, tj. do 31 marca 2022 r.                               

i do 2 grudnia 2022 r. złóż wniosek do 31 stycznia 2022 r. 

 

 Osoby, które 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 wypłata 100% 

dodatku zostanie zrealizowana do 2 grudnia 2022 r.  

 

 

 Wniosek o przyznanie dodatku osłonowego można składać: 

 

 w formie papierowej – pocztą lub osobiście: 

 w Wydziale Świadczeń Rodzinnych (ul. Wojska Polskiego 65) – w godzinach pracy 

Urzędu Miasta 

 w Punkcie Obsługi Mieszkańca w centrum handlowym Zielone Arkady 

w godzinach pracy punktu – wyłącznie złożenie wypełnionego wniosku tylko na 

wpływ 

 w Filii Urzędu Miasta w Fordonie (ul. Gierczak 6)  w godzinach pracy Urzędu 

Miasta – wyłącznie złożenie wypełnionego wniosku tylko na wpływ 

 

 elektronicznie – tylko poprzez platformę ePUAP 

 

 

 Wykaz numerów telefonów, pod którymi można uzyskać informacje znajduje się na stronie:  

https://www.bydgoszcz.pl/swiadczenia/o-nas/ 

 

 

 

 

 Więcej informacji na stronie: https://www.gov.pl/web/klimat/dodatek-oslonowy 
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