
 

 

Serdecznie zapraszamy na szkolenie ON-LINE prowadzone przez Piotra Ciszewskiego 
 

 

Temat szkolenia on-line: 
 
 

DODATEK OSŁONOWY -  
 
 

– NOWE ŚWIADCZENIE WYPŁACANE PRZEZ GMINY  
 

 

Termin szkolenia on-line:  
 

3 lutego 2022 r., godz. 9.00 – 14.00 
 

Cel szkolenia: 
 

Przedstawienie obowiązkowych działań gmin, wprowadzonych przez nową ustawę z dnia 17 

grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym oraz rozporządzenia wykonawcze. Ustawa wprowadza 

nowe zadanie zlecone gmin: przyznawanie i wypłatę w 2022 roku dodatku osłonowego dużej 

liczbie gospodarstw domowych – uzależnionego od dochodu.  

Dodatek osłonowy w 2022 roku zastępuje dodatek energetyczny, ale zasady jego 

przyznawania są inne. 
 

Adresaci szkolenia: 

1) Skarbnicy, sekretarze miast i gmin, 

2) Pracownicy urzędów gmin i miast oraz miejskich i gminnych ośrodków pomocy społecznej - 

zajmujący się przyznawaniem świadczeń rodzinnych, dodatków mieszkaniowych i 

energetycznych oraz pomocą społeczną.  
 

Zakres szkolenia: 
 

I. ZASADY I WARUNKI PRZYZNAWANIA DODATKU OSŁONOWEGO PRZEZ GMINY W 2022 

ROKU. 
 

II. PROCEDURA PRZYZNAWANIA I WYPŁAT DODATKU OSŁONOWEGO PRZEZ GMINY. 
 

III. FINANSOWANIE WYPŁAT DODATKU OSŁONOWEGO – ZASADY UZYSKIWANIA, 

WYKORZYSTANIA I ROZLICZENIA DOTACJI.  
 

Szczegółowy program szkolenia: 
 

I. ZASADY I WARUNKI PRZYZNAWANIA DODATKU OSŁONOWEGO PRZEZ GMINY W 2022 

ROKU: 

1. Charakter prawny nowego świadczenia – dodatku osłonowego - wypłacanego przez gminy w 

ramach zadań zleconych. 

2. Podmioty uprawnione do otrzymania dodatku – obywatele polscy i cudzoziemcy. 

3. Przesłanki, które musza spełnić cudzoziemcy do otrzymania dodatku. 

4. Wysokość dochodu na osobę uprawniającego do otrzymania dodatku osłonowego – w 

gospodarstwach domowych jedno i wieloosobowych. 

5. Definicja gospodarstwa domowego i sposób liczenia liczby osób w gospodarstwie – 

według ustawy Prawo ochrony środowiska. 

6. Ustalanie lat kalendarzowych, z których przyjmuje się dochód – w zależności od terminu 

złożenia wniosku przez osobę ubiegającą się o dodatek. 

7. Obliczanie hektarów przeliczeniowych i dochodu z tego tytułu -  z zastosowaniem ustawy o 

podatku rolnym i ustawy o świadczeniach rodzinnych. 



 

 

8. Sposób ustalania przez gminy dochodu ryczałtowego z działalności gospodarczej. 

9. Zakres danych o dochodach gospodarstw domowych – ustalanych przez organ z urzędu 

oraz składanych w oświadczeniach wnioskodawców. 

10. Wysokości dodatku w zależności od wysokości dochodu na osobę i liczby osób w 

gospodarstwie domowym. 

11. Obliczanie dodatku w razie przekroczenia dochodu – zasada „złotówka za złotówkę”.  

12. Warunki uprawniające do otrzymania dodatku w podwyższonych kwotach – różne kwoty w 

zależności od liczebności gospodarstwa domowego. 
 

II. PROCEDURA PRZYZNAWANIA I WYPŁAT DODATKU OSŁONOWEGO PRZEZ GMINY: 

1. Terminy składania wniosków do gminy – termin zawity: 31 października 2022 r. 

2. Treść wniosku wprowadzonego przez Ministra Klimatu i Środowiska – analiza i 

praktyczne wypełnianie oraz sprawdzanie wniosku przez gminy. 

3. Terminy przyznawania i wypłaty dodatku osłonowego - w zależności od daty wpływu wniosku. 

4. Okres przysługiwania dodatku: od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. 

5. Sposób przyznawania i zawiadamiania wnioskodawców o przyznaniu dodatku osłonowego – 

przedstawienie wzoru informacji o przyznaniu dodatku. 

6. Konieczność wydawania decyzji odmownych, uchylających, zmieniających prawo, ustalających 

nienależne pobranie dodatku – przedstawienie wzorów tych decyzji. 

7. Zakres przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych – stosowanych przy przyznawaniu i 

odmowie prawa do dodatku. 

8. Procedura administracyjna według KPA – stosowana przy przyznawaniu dodatków osłonowych. 

9. Pozostawianie bez rozpatrzenia wniosków o dodatek energetyczny – złożonych w 2022 

roku. 

10. Wpływ dodatku osłonowego na prawo do innych świadczeń wypłacanych przez gminy. 

11. Obowiązki informacyjne o dodatku osłonowym – realizowane przez przedawców prądu i gazu. 

12. Postępowanie z odbiorcami wrażliwymi, zalegającymi z zapłatą za prąd i gaz – zmiany Prawa 

energetycznego. 
 

III. FINANSOWANIE WYPŁAT DODATKU OSŁONOWEGO – ZASADY UZYSKIWANIA, 

WYKORZYSTANIA I ROZLICZENIA DOTACJI: 

1. Zasady i terminy (kwartalne) składania wniosków przez gminy do wojewodów o przyznanie 

dotacji celowej na wypłatę dodatków osłonowych – przedstawienie wzoru wniosku. 

2. Termin zawity złożenia wniosku o dotację na pierwszy kwartał 2022 r. – do 15 lutego 2022 

r. 

3. Zasady postępowania ze środkami dotacyjnymi w razie niewykorzystania ich w danym kwartale. 

4. Otrzymywanie i zasady wykorzystania przez gminy środków (2% dotacji) na koszty 

przyznawania i wypłat dodatków. 

5. Termin zwrotu dotacji niewykorzystanej. 

6. Terminy i zakres rozliczeń dotacji składanych przez wójtów do wojewody – przedstawienie 

wzorów sprawozdań z wykorzystania dotacji. 
 

IV. ODPOWIEDZI NA PYTANIA. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW UCZESTNIKÓW  Z 

ZAKRESU SZKOLENIA.   
 

Szkolenie zostanie przeprowadzone z zastosowaniem prezentacji multimedialnej, 

wyświetlanej na ekranie komputera Uczestnika szkolenia.  



 

 

Przed szkoleniem Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe – zawierające: 
 

1) prezentowane slajdy – szczegółowo opisujące szkolony temat (z miejscem na notatki 

Uczestnika szkolenia); 

2) akty normatywne – regulujące przedstawiane zagadnienia; 

3) przykładowe wzory dokumentów stosowanych przy rozpatrywaniu wniosków i 

przyznawaniu dodatku osłonowego:  

a) informacja o przyznaniu,  

b) decyzje odmowne, uchylające, zmieniające oraz ustalające nienależne pobranie 

dodatku osłonowego,  

c) postanowienia i pisma stosowane w postępowaniu administracyjnym oraz  

d) wniosek o dotację i wzór jej rozliczenia -  

– w formie elektronicznej. 
 

Prowadzący:   

Piotr Ciszewski - absolwent Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie.  

Były wieloletni członek Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie oraz radca i członek 

Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych przy RIO w 

Lublinie.  

Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w zakresie prowadzenia szkoleń i doradztwa dla 

pracowników samorządowych z zakresu, m.in., pomocy materialnej dla uczniów, dotacji 

oświatowych i żłobkowych, administrowania i finansowania oświaty samorządowej oraz dotacji 

pożytku publicznego.  

Autor publikacji książkowych w wydawnictwie C.H. Beck z zakresu pomocy materialnej dla uczniów 

i dotacji oświatowych dla prywatnej oświaty. 

Obecnie właściciel Kancelarii doradczo-szkoleniowej WIEDZA SAMORZĄDU I OŚWIATY 

www.wiedzasamorzadu.pl 
 

Cena:  

320 zł od jednej osoby 

(obejmuje: szkolenie on-line, konsultacje w trakcie szkolenia, materiały szkoleniowe, zaświadczenie 

o uczestnictwie w szkoleniu on-line) 
 

Zapisy:  

elektronicznie poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie 

www.wiedzasamorzadu.pl 

 

UWAGA !!!  

1) ilość miejsc ograniczona;  

2) ze względów organizacyjnych zgłoszenia oraz ewentualne późniejsze bezkosztowe 

anulacje zgłoszeń - przyjmujemy najpóźniej do 1 dnia roboczego przed szkoleniem;  

3) logowanie na szkolenie będzie możliwe jedynie z adresu email Uczestnika szkolenia – 

podanego przy zgłoszeniu. 

 

 

 

 

http://www.wiedzasamorzadu.pl/
www.wiedzasamorzadu.pl


 

 

AKCEPTUJĘ UDZIAŁ W SZKOLENIU PONIŻSZYCH OSÓB 
(do użytku wewnętrznego w Jednostce) 

 

Imię i nazwisko Stanowisko Komórka organizacyjna Opłata za 1 
osobę 

    

    

    

Razem:    

 
 

................................................. 
Kierownik Jednostki 


