
DODATEK WĘGLOWY 

- CO POWINIENEM WIEDZIEĆ? 

 
INFORMACJE OGÓLNE 

 
NA PODSTAWIE JAKICH PRZEPISÓW PRZYZNAJE SIĘ DODATEK WĘGLOWY? 
Dodatek węglowy przyznaje się na podstawie: 

Ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym 
KOMU PRZYSŁUGUJE DODATEK WĘGLOWY? 

Osobie w gospodarstwie domowym, 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, 

 wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków; 
 osobom posiadającym obywatelstwo polskie mającym miejsce zamieszkania  

i przebywającym na terytorium Polski; 
 cudzoziemcom mającym miejsce zamieszkiwania i przebywającym w Polsce  

na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta 
długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego  
w związku z okolicznością: 

o połączenia się z rodziną i jest członkiem rodziny cudzoziemca 
zamieszkującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku  
z nadaniem mu statusu uchodźcy lub udzieleniu mu ochrony uzupełniającej, 

o lub posiada zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE 
udzielone przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej oraz: zamierza 
wykonywać pracę lub prowadzić działalność gospodarczą na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie przepisów obowiązujących w tym 
zakresie na tym terytorium lub zamierza podjąć lub kontynuować  
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej studia lub szkolenie zawodowe, lub 
wykaże, że zachodzą inne okoliczności uzasadniające jego zamieszkiwanie 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

 cudzoziemcom mającym miejsce zamieszkiwania i przebywającym w Polsce,  
w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pobyt ze względów 
humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany; 

 mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich 
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim 
Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz członkom ich rodzin w 
rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli 
państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z 2021 r. poz. 
1697), posiadającym prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej. 

  



GDZIE MOŻNA SKŁADAĆ WNIOSEK  
Ośrodek Pomocy Społecznej w Łapszach Niżnych 
34-442 Łapsze Niżne, ul. Jana Pawła II 61 
skrzynka EPUAP opslapszenizne 

W JAKI SPOSÓB MOGĘ ZŁOŻYĆ WNIOSEK O DODATEK WĘGLOWY? 
Wnioski składa się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Łapszach Niżnych: 

 osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej w Łapszach Niżnych 
 pocztą tradycyjną na adres Ośrodka  
 drogą elektroniczną za pośrednictwem  

o PUE ZUS,  
o portalu Ministerstwa Rodziny Emp@tia,  
o bankowości elektronicznej 

pod warunkiem podpisania wniosku kwalifikowanym podpisem elektronicznym 
lub uwierzytelnienia z wykorzystaniem profilu zaufanego. 

WAŻNE!  
Wniosek o dodatek węglowy składa się w gminie właściwej miejsca zamieszkania, nie 
zameldowania. Tzn. jeżeli Jan Kowalski ma adres zameldowania w Gminie Łapsze Niżne 
ale faktycznie mieszka w Krakowie, składa wniosek o wypłatę dodatku węglowego w 
Krakowie. 
WAŻNE! 
Wnioski należy wypełnić w sposób czytelny i kompletny, każda rubryka musi zostać 
uzupełniona. 
 
 

 

 
ROZPATRYWANIE WNIOSKÓW 

 
W JAKIEJ WYSOKOŚCI PRZYSŁUGUJE POMOC? 

 3000 zł dla gospodarstwa domowego  
CO TO JEST PALIWO STAŁE? 
Przez paliwo stałe rozumie się węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej  
85 % węgla kamiennego 
JAK NALEŻY ROZUMIEĆ POJĘCIE GOSPODARSTWA DOMOWEGO? 
Gospodarstwo domowe to: 

 osoba samotnie zamieszkująca i gospodarująca (jednoosobowe gospodarstwo 
domowe) 
albo 

 wieloosobowe gospodarstwo domowe, tj. więcej niż jedna osoba, spokrewnione lub 
niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące  
i gospodarujące. 

CO TO ZNACZY WSPÓLNIE GOSPODAROWAĆ? 
Przez wspólne zamieszkanie i gospodarowanie rozumie się: 

 wykonywanie wspólnie czynności związanych z codziennymi zajęciami, np. pranie, 
gotowanie, sprzątanie, zakup żywności, środków czystości, 

 wspólne zarządzanie czymś, dysponowanie, przyczynianie się do funkcjonowania 
wspólnoty poprzez wykonywanie na jej rzecz jakichkolwiek czynności, 

 korzystanie z zakupionej żywności, środków czystości przez pozostałe osoby 



wspólnie zamieszkujące, 
 osoba wspólnie zamieszkująca z innymi, nie posiadająca własnego źródła dochodu 

ZAWSZE będzie wchodziła w skład gospodarstwa z uwagi na fakt, że nie jest w stanie 
sama dokonać zakupów żywności i oczywistym jest, że taka osoba wspólnie żywi się  
z pozostałymi domownikami. Osoba nieposiadająca dochodu nie jest w stanie 
partycypować w kosztach utrzymania mieszkania/domu, więc nieodpłatnie korzysta 
z powierzchni mieszkalnej użyczonej przez pozostałych domowników czerpiąc z tego 
korzyści, 

 wspólne zamieszkiwanie, finansowane z dochodu jednego z mieszkańców zawsze 
będzie oznaczało wspólne gospodarowanie. Posiadanie jednego budżetu, z którego 
czerpią wszyscy domownicy, 

 ponoszenie stałych opłat na utrzymanie gospodarstwa w przypadku osób, które 
posiadają dochód, 

 korzystanie ze wspólnych urządzeń technicznych i sanitarnych. Gdy w mieszkaniu 
jest jedna lodówka (i brak odrębnych półek na żywność dla danej osoby), jedna 
kuchenka czy jedna pralka, 

 również fakt zakupywania mebli czy przeprowadzenia remontu w części mieszkania 
zamieszkiwanej przez osobę, która deklaruje odrębne gospodarowanie, 

 świadczenie pomocy w prowadzeniu spraw (np. urzędowych, związanych  
z utrzymaniem zdrowia, wypoczynkiem i rekreacją) odbywające się z udziałem osoby 
przebywającej w gospodarstwie, która wykonuje te czynności na zasadzie 
współpracy w osiąganiu wspólnych celów życiowych. 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O DODATEK WĘGLOWY 
 Wniosek o dodatek węglowy składa się w terminie do dnia 30 listopada 2022 r. 
 Wnioski złożone po dniu 30 listopada 2022 r. pozostawia się bez rozpoznania. 

KIEDY ZOSTANIE WYPŁACONY DODATEK WĘGLOWY? 
Dodatek węglowy zostanie wypłacony w terminie do miesiąca od dnia złożenia wniosku  
o jego wypłatę. 
W celu sprawnej obsługi, we wniosku należy podać numer rachunku bankowego, na który 
będą przekazane środki. 
WAŻNE! Intencją ustawodawcy jest, by świadczenie wypłacić w terminie do miesiąca od 
dnia złożenia wniosku o wypłatę dodatku węglowego, JEDNAK to kiedy faktycznie dodatek 
zostanie wypłacony, będzie zależało od otrzymania z budżetu państwa środków 
finansowych na ten cel. 
INFORMACJA DOTYCZĄCA ROZPATRZENIA WNIOSKU 

 Informacja w sprawie przyznania wniosku zostanie przekazana na podany we 
wniosku adres poczty elektronicznej niezwłocznie po jego rozpatrzeniu, 

 W przypadku nie posiadania adresu e-mail, informację będzie można odebrać 
osobiście w miejscu składania wniosku. Nieodebranie informacji, nie powoduje 
wstrzymanie wypłaty dodatku.  

 
 

 

 

W jakiej wysokości przysługuje pomoc? 


