
Wnioski o dodatek dla podmiotów wrażliwych tylko do 30 listopada 2022 r.  

 

Przypominamy, wnioski o dodatek dla podmiotów wrażliwych można składać tylko do 

30 listopada 2022 r. 

Wniosek o wypłatę dodatku dla niektórych podmiotów niebędących gospodarstwami 

domowymi z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła jest przeznaczony dla podmiotów 

wrażliwych, w tym: szkół i przedszkoli, ośrodków pomocy społecznych, ośrodków kultury, 

palcówek opiekuńczych, ochotniczych straży pożarnych itp. (wszystkie podmioty wrażliwe 

zawiera lista poniżej) zgodnie z art. 26 ww. ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 

niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1967 z 

późn. zm.). 

Dodatek dla podmiotów wrażliwych przysługuje podmiotom: 

1) które ponoszą koszty zakupu węgla kamiennego, brykietu lub peletu zawierającego co 

najmniej 85% węgla kamiennego, peletu drzewnego albo innego rodzaju biomasy, 

gazu skroplonego LPG albo oleju opałowego, wykorzystywanych na cele ogrzewania, 

w związku z wykonywaniem przez te podmioty ich podstawowej działalności; 

2) których główne źródło ciepła jest wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji 

emisyjności budynków. 

Wniosek o wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych składa się w terminie do dnia 30 

listopada 2022 r. w gminie właściwej ze względu na miejsce siedziby podmiotu. 

Wymagane dokumenty: 

• Wniosek o dodatek składa się na formularzu wniosku określonego w rozporządzeniu 

Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 24 października 2022 r. w sprawie wzoru 

wniosku o wypłatę dodatku dla niektórych podmiotów niebędących gospodarstwami 

domowymi z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła (w załączeniu). 

• Dokumenty potwierdzające uprawnienia do reprezentowana podmiotów wrażliwych 

oryginały lub kopie poświadczone urzędowo lub notarialnie za zgodność z 

oryginałem, 

• Dokumenty sprzedaży będące podstawą do obliczenia kwoty dodatku wynikające ze 

wzoru na obliczenie wysokości dodatku, 

W załączeniu znajduje się wniosek o wypłatę dodatku dla niektórych podmiotów niebędących 

gospodarstwami domowymi z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła oraz 

wskazówki jak wypełnić wniosek (ze strony www.gov.pl). 

Lista podmiotów wrażliwych: 

1) podmioty udzielające świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych, w zakresie, w jakim zużywa ciepło na potrzeby udzielania tych 

świadczeń; 

2) jednostki organizacyjne pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy 

o pomocy społecznej; 



3) noclegownie albo ogrzewalnie, o których mowa w art. 48a ust. 3 albo 4 ustawy 

o pomocy społecznej; 

4) jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w rozumieniu 

art. 2 ust. 3 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej; 

5) podmioty systemu oświaty, o którym mowa w art. 2 ustawy Prawo oświatowe; 

6) podmioty tworzące system szkolnictwa wyższego i nauki, o którym mowa w art. 7 ust. 

1 pkt 1-7 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce; 

7) podmioty prowadzące żłobek lub klub dziecięcy, a także dzienny opiekun, o których 

mowa w art. 2 ust. 1 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3; 

8) kościoły lub inne związki wyznaniowe, o których mowa w art. 2 pkt 1 ustawy 

o gwarancjach wolności sumienia i wyznania; 

9) podmioty prowadzące działalność kulturalną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy 

o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej; 

10) podmioty prowadzące działalność archiwalną, o której mowa w art. 22 ustawy 

o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach; 

11) ochotnicze straże pożarne; 

12) placówki zapewniającą całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle 

chorym lub osobom w podeszłym wieku, o której mowa w art. 67 i art. 69 ustawy 

o pomocy społecznej; 

13) rodzinne domy pomocy, o których mowa w art. 52 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej 

albo mieszkania chronione, o których mowa w art. 53 tej ustawy; 

14) centra integracji społecznej, o którym mowa w art. 3 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. 

o zatrudnieniu socjalnym; 

15) kluby integracji społecznej, o którym mowa w art. 18 ustawy o zatrudnieniu 

socjalnym; 

16) warsztaty terapii zajęciowej i zakłady aktywności zawodowej w rozumieniu art. 10a 

ust. 1 ustawy i art. 29 ust 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej 

oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych; 

17) organizacje pozarządowe albo podmioty w rozumieniu art. 3 ust. 2 i 3 ustawy 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; 

18) spółdzielnie socjalne w rozumieniu art. 2 ustawy o spółdzielniach socjalnych; 

Ustawa nie dotyczy podmiotów wrażliwych, których źródło ogrzewania zasilane jest paliwem 

gazowym z sieci oraz drewnem kawałkowym.  

Dodatek dla podmiotów wrażliwych ma na celu pokrycie 40% wzrostu kosztów ogrzewania 

na sezon (wyliczone dynamicznie na podstawie średniej ceny i ilości zużytego paliwa z 

wybranych dwóch lat). Podmiot wrażliwy posiada możliwość wyboru do obliczeń dwóch lat z 

okresu trzech ostatnich (w celu uwzględnienia efektów lockdownu związanego z COVID-19) 

oraz rozwiązanie dla nowych obiektów.  

Wraz z wnioskiem należy złożyć dokumenty sprzedaży, które będą potwierdzeniem ilości i 

ceny zakupionego paliwa. 

Podmioty wrażliwe spełniające wymagania określone w ustawie, które zamierzają 

ubiegać się o dodatek i chciałyby uzyskać informacje w powyższym zakresie są proszone 

o kontakt z Referatem Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich tel. (34) 377-84-20 

 



   

WSKAZÓWKI, JAK WYPEŁNIĆ WNIOSEK  

O WYPŁATĘ DODATKU DLA GOSPODARSTW 

DOMOWYCH Z TYTUŁU WYKORZYSTANIA 

NIEKTÓRYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA 
 

Szanowni Państwo, zapraszamy do zapoznania się z materiałem instruktażowym, jak wypełnić wniosek 

o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła. 

Wspólnie, krok po kroku, przejdziemy przez formularz.  

Należy pamiętać, że informacje wpisane we wniosku o wypłatę dodatku są podawane pod rygorem 

odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. 

Do wypełnienia wniosku potrzebny będzie dowód osobisty, numer konta bankowego, na który ma 

zostać przelany dodatek pieniężny oraz – jeśli wniosek ma dotyczyć wieloosobowego gospodarstwa 

domowego, konieczne też będą numery PESEL pozostałych domowników. 

Wniosek należy wypełnić czytelnie, wielkimi literami, a pola wyboru zaznaczać literą „V” lub „X”. 

W polu „ORGAN, DO KTÓREGO JEST SKŁADANY WNIOSEK O WYPŁATĘ DODATKU DLA 

GOSPODARSTW DOMOWYCH Z TYTUŁU WYKORZYSTYWANIA NIEKTÓRYCH ŹRÓDEŁ 

CIEPŁA” trzeba wpisać nazwę organu, który będzie rozpatrywał wniosek i wypłacał świadczenie. 

Dodatek wypłaca wójt, burmistrz, prezydent miasta lub inny podmiot wskazany przez urząd 

gminy, np. lokalny Ośrodek Pomocy Społecznej. Informację na ten temat można potwierdzić 

w swoim urzędzie gminy. 

W pierwszej części wniosku podajemy informacje dotyczące wnioskodawcy i jego gospodarstwa 

domowego. 

CZĘŚĆ I: DANE DOTYCZĄCE WNIOSKODAWCY I JEGO GOSPODARSTWA  

DOMOWEGO 

CZ. I PKT 1 

DANE WNIOSKODAWCY 

Jako wnioskodawca reprezentujesz swoje gospodarstwo domowe – wpisz więc swoje dane osobowe  – 

imię, nazwisko, obywatelstwo i numer PESEL. Serię i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość 

wpisz tylko wtedy, gdy nie posiadasz numeru PESEL. 

Jeśli prowadzisz gospodarstwo domowe razem z innymi osobami, ich dane trzeba podać w dalszej części 

wniosku. 

ADRES MIEJSCA ZAMIESZKANIA 

W tej sekcji należy podać aktualny adres zamieszkania. Członkowie gospodarstwa domowego nie 

muszą być zameldowani pod tym adresem. W tej sekcji wskazujesz miejsce pobytu wszystkich 

członków gospodarstwa domowego wnioskującego o dodatek dla gospodarstw domowych. 



   

Jeśli we wniosku wpiszesz również swój adres e-mail, otrzymasz z gminy wiadomość z informacją 

o przyznaniu dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła.  

Jeśli nie podasz adresu e-mail, informację o przyznaniu dodatku możesz odebrać w swojej gminie. 

NUMER RACHUNKU BANKOWEGO ALBO RACHUNKU W SPÓŁDZIELCZEJ KASIE 

OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWEJ , NA KTÓRY ZOSTANIE PRZEKAZANA 

KWOTA DODATKU DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH Z TYTUŁU 

WYKORZYSTANIA NIEKTÓRYCH  ŹRÓDEŁ CIEPŁA  

Jeśli dodatek chcesz otrzymać przelewem na konto bankowe albo konto spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo-kredytowej (SKOK), podaj jego numer w kolejnej rubryce, a poniżej podaj imię 

i nazwisko jego właściciela. Numer rachunku bankowego nie musi należeć do Ciebie. Możesz wskazać 

numer rachunku bankowego dowolnej osoby, na który chcesz, aby został wypłacony dodatek. 

Jeżeli nie posiadasz numeru konta, gmina wskaże, w jakiej formie możesz odebrać dodatek.  

CZ. I PKT 2 

DANE CZŁONKÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO  

W kolejnym punkcie należy zadeklarować, czy Twoje gospodarstwo domowe prowadzisz samodzielnie, 

czy wspólnie z innymi osobami.  

Jeżeli Twoje gospodarstwo domowe jest wieloosobowe, oprócz zaznaczenia opcji "wieloosobowe", 

wpisz liczbę jego członków – wliczając również siebie. 

Jeżeli składasz wniosek w formie papierowej i zabrakło miejsca na wpisanie wszystkich członków 

Twojego gospodarstwa domowego, wydrukuj lub poproś pracownika gminy o dodatkową stronę 

wniosku, aby wpisać dane pozostałych osób.  

W przypadku, gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno 

gospodarstwo domowe, jeden dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje dla wszystkich 

gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem. 

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych złożono dla więcej niż 

jednego gospodarstwa domowego mających ten sam adres miejsca zamieszkania, to dodatek ten jest 

przyznawany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia się bez 

rozpoznania. 

Jeśli wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych złożyła więcej niż jedna osoba 

z danego gospodarstwa domowego wieloosobowego, dodatek ten jest przyznawany wnioskodawcy, 

który złożył taki wniosek jako pierwszy. 

Dodatek dla gospodarstw domowych nie przysługuje gospodarstwom domowym objętym pozytywnie 

rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 

5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym. 

Dodatek dla gospodarstw domowych nie przysługuje również osobie w gospodarstwie domowym, na 

potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 

ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców 

niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz. U. poz. 1477 i 1692). 



   

CZ. I PKT 3 

INFORMACJA DOTYCZĄCA ŹRÓDEŁ CIEPŁA  

Przechodzimy do zasadniczej części wniosku o dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu 

wykorzystania niektórych źródeł ciepła. Trzeba w niej wskazać główne źródło ogrzewania 

gospodarstwa domowego, które jest wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności 

budynków (CEEB), w imieniu, którego jest składany niniejszy wniosek.   

W tabeli wymienione są rodzaje wykorzystywanego źródła: kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, 

ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, piec kaflowy na paliwo stałe, kocioł gazowy 

zasilany skroplonym gazem LPG oraz kocioł olejowy.  

Spośród wymienionych źródeł ciepła, zaznacz tylko to, które jest głównym źródłem ogrzewania 

Twojego gospodarstwa domowego. W okienku trzeba zaznaczyć właściwą (jedną) pozycję. 

✓ Jeśli Twoje gospodarstwo domowe używa kotła na paliwo stałe, kominka, kozy, piecokuchni, 

trzonu kuchennego, pieca kaflowego opalanego drewnem kawałkowym lub peletem drzewnym, 

w tabeli rodzaj wykorzystywanego paliwa zaznacz właściwe okienko w kolumnie.  

✓ Jeśli jest to inny rodzaj biomasy, wpisz jej nazwę w polu oznaczonym kropkami.  

✓ Jeśli Twoim głównym źródłem ogrzewania jest kocioł LPG – wybierz gaz skroplony LPG.  

✓ Jeśli Twoim głównym źródłem ogrzewania jest kocioł olejowy, Twoim paliwem jest olej 

opałowy i taki wybór powinieneś zaznaczyć. 

W okienku trzeba zaznaczyć właściwą (jedną) pozycję.  

Ważne! Wskazane przez Ciebie źródło ogrzewania musi być uprzednio (do dnia 11 sierpnia 

2022 r.) wpisane lub zgłoszone do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Jeżeli 

wpisywałeś lub zgłaszałeś swoje główne źródło ciepła po 11 sierpnia 2022 r. to musiało to dotyczyć 

źródła uruchomianego po raz pierwszy (dotyczy nowych budynków).  

Jest to warunek otrzymania dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych 

źródeł ciepła. 

Gmina, na etapie analizy wniosku zweryfikuje, czy wskazane przez Ciebie źródło ogrzewania znajduje 

się w ewidencji. 

CZĘŚĆ II: OŚWIADCZENIA  I PODPIS 

Przechodzimy do drugiej części wniosku, czyli do Twoich oświadczeń. 

W tym miejscu potwierdzasz, że: 

1) Osoby wymienione we wniosku są członkami Twojego gospodarstwa domowego, dla którego 

wnioskujesz o dodatek; 

2) Twoje gospodarstwo domowe nie korzysta albo nie korzystało z dodatku węglowego, o którym 

mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. poz. 1692) 

ani nie został złożony wniosek o wypłatę tego dodatku; 

3) Twoje gospodarstwo domowe nie zakupiło paliwa stałego, po cenie nie wyższej niż 996,60 zł 

brutto za tonę od przedsiębiorcy, któremu przysługiwała za to rekompensata na podstawie 



   

ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców 

niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz. U. poz. 1477 i 1692); 

4) wszystkie podane przez Ciebie we wniosku dane są zgodne z prawdą i aktualne. 

Uwaga! Na podstawie art. 233 §6 Kodeksu karnego za złożenie fałszywego oświadczenia grozi 

odpowiedzialność karna i kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5 - i taka informacja 

znajduje się w oświadczeniu. 

Jeśli do wniosku dołączasz dodatkowe dokumenty, wskaż je w tej części formularza.  

Na koniec wpisz nazwę miejscowości, datę wypełnienia wniosku i złóż podpis. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Na tym kończymy wypełnianie wniosku o dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania 

niektórych źródeł ciepła. Teraz z dokumentem możesz udać się do gminy lub innego organu, w którego 

kompetencjach leży rozpatrzenie Twojego wniosku.  

W razie jakichkolwiek wątpliwości, zajrzyj na naszą stronę internetową: 

www.gov.pl/web/klimat/RządowaTarczaEnergetyczna 

Dziękujemy za uwagę. 

http://www.gov.pl/web/klimat/RządowaTarczaEnergetyczna


   

 

   

 

WNIOSEK O WYPŁATĘ DODATKU DLA NIEKTÓRYCH PODMIOTÓW  

NIEBĘDĄCYCH GOSPODARSTWAMI DOMOWYMI Z TYTUŁU WYKORZYSTYWANIA 

NIEKTÓRYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA 

 

UWAGA!  

Informacje przedstawione we wniosku o wypłatę dodatku dla niektórych podmiotów niebędących 

gospodarstwami domowymi z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła składa się pod rygorem 

odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń – zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 

15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją 

na rynku paliw (Dz. U. poz. 1967, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”. 

 

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 DLA NIEKTÓRYCH 

PODMIOTÓW NIEBĘDĄCYCH GOSPODARSTWAMI DOMOWYMI Z TYTUŁU WYKORZYSTYWANIA 

NIEKTÓRYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA, ZWANY DALEJ „WNIOSKIEM”1) 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

1) Dodatek wypłaca wójt, burmistrz albo prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce siedziby podmiotu składającego 

wniosek. 

 

CZĘŚĆ I  

DANE OSÓB UPRAWNIONYCH DO REPREZENTOWANIA PODMIOTU NIEBĘDĄCEGO 

GOSPODARSTWEM DOMOWYM , ZWANEGO DALEJ „PODMIOTEM” ,  

ORAZ OZNACZENIE PODMIOTU  

1. DANE OSÓB UPRAWNIONYCH DO REPREZENTOWANIA PODMIOTU2) 

2) Jeżeli liczba osób reprezentujących podmiot jest większa niż trzy, należy odpowiednio dostosować tę sekcję. 

A) Osoba  

01.  Imię (imiona) 

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

02.  Nazwisko 

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

03.  Obywatelstwo 

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

04.  Numer PESEL    

           

 

05. Seria i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość3) 

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

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

B) Osoba 

01.  Imię (imiona) 

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



   

 

02.  Nazwisko 

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

03.  Obywatelstwo 

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

04.  Numer PESEL    

           

 

05. Seria i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość3) 

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

 

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

 

C) Osoba 

01.  Imię (imiona) 

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

02.  Nazwisko 

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

03.  Obywatelstwo 

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

04.  Numer PESEL    

           

 

05. Seria i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość3) 

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

 

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

 

2. OZNACZENIE PODMIOTU I JEGO SIEDZIBY 

01.  Oznaczenie podmiotu wraz z podaniem miejsca wykonywania działalności objętej wnioskiem4) 

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

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

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

 

4) Należy podać lokalizację budynku, w którym znajduje się źródło ciepła objęte wnioskiem. 

 

 

 

 

02. Gmina lub dzielnica5) 

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



   

 

Kod pocztowy5)  

  –    

 

03.  Miejscowość5) 

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

04.  Ulica5) 

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

05.  Nr domu5)          06. Nr lokalu5)    

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

07. Nr telefonu6)         08. Adres poczty elektronicznej6) 

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

09. Numer identyfikacji podatkowej (NIP) lub inny numer rejestrowy właściwy dla podmiotu 

składającego wniosek 

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

 

5) Należy podać dane siedziby podmiotu. 

6) Dane nieobowiązkowe. W przypadku podania adresu poczty elektronicznej zostanie na niego przesłana informacja 

o wypłacie dodatku.  

  

3. OKREŚLENIE RODZAJU PODMIOTU 

Podmiot, na rzecz którego składam wniosek, jest, zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 4 lub art. 26 ust. 1a ustawy:7) 

 

☐ 
 

podmiotem udzielającym świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 

☐ 
 

jednostką organizacyjną pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 

2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.)  

☐ 
 

noclegownią albo ogrzewalnią, o których mowa w art. 48a ust. 3 albo 4 ustawy z dnia 12 marca 

2004 r. o pomocy społecznej 

☐ 
 

jednostką organizacyjną wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w rozumieniu art. 2 

ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 

z 2022 r. poz. 447, z późn. zm.) 

☐ 
 

podmiotem systemu oświaty, o którym mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo 

oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, z późn. zm.) 

☐ 
 

podmiotem tworzącym system szkolnictwa wyższego i nauki, o którym mowa w art. 7 ust. 1 

pkt 1–7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. 

poz. 574, z późn. zm.) 

☐ 
 

podmiotem prowadzącym żłobek lub klub dziecięcy, a także dziennym opiekunem, o których 

mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 

(Dz. U. z 2022 r. poz. 1324, z późn. zm.) 



   

 

☐ 
 

kościołem lub innym związkiem wyznaniowym, o których mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 

17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania (Dz. U. z 2022 r. poz. 1435, 

z późn. zm.) 

☐ 
 

podmiotem prowadzącym działalność kulturalną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 

25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. 

z 2020 r. poz. 194) 

☐ 
 

podmiotem prowadzącym działalność archiwalną, o której mowa w art. 22 ustawy z dnia 

14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164) 

☐ 
 

ochotniczą strażą pożarną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. 

o ochotniczych strażach pożarnych (Dz. U. poz. 2490, z późn. zm.) 

☐ 
 

placówką zapewniającą całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub 

osobom w podeszłym wieku, o której mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 

o pomocy społecznej 

☐ 
 

rodzinnym domem pomocy, o którym mowa w art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 

o pomocy społecznej, albo mieszkaniem chronionym, o którym mowa w art. 53 tej ustawy 

☐ 
 

centrum integracji społecznej, o którym mowa w art. 3 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. 

o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 176, z późn. zm.) 

☐ 
 

klubem integracji społecznej, o którym mowa w art. 18 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. 

o zatrudnieniu socjalnym 

☐ 
 

warsztatem terapii zajęciowej w rozumieniu art. 10a ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. 

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 

z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.) albo zakładem aktywności zawodowej, o którym mowa 

w art. 29 ust. 1 tej ustawy 

☐ 
 

organizacją pozarządową w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327, z późn. zm.) 

albo podmiotem, o którym mowa w art. 3 ust. 3 tej ustawy 

☐ 
 

spółdzielnią socjalną w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach 

socjalnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2085, z późn. zm.) 

☐ wspólnotą mieszkaniową, o której mowa w art. 6 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r.  

o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048), uprawnioną lub zobowiązaną do zapewnienia 

ciepła w lokalach mieszkalnych na potrzeby zużycia przez gospodarstwa domowe albo w 

lokalach podmiotów, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy, w zakresie, w jakim zużywają 

ciepło na potrzeby określone w tych przepisach, wytwarzającą ciepło na potrzeby podmiotów,  

o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy, wprowadzane do sieci ciepłowniczej ze źródeł o mocy 

wyższej niż określona w art. 2 pkt 7 lit. b ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu 

termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 



   

 

2022 r. poz. 438, z późn. zm.)8) 

☐ spółdzielnią mieszkaniową, o której mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o 

spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1208, z późn. zm.), uprawnioną lub 

zobowiązaną do zapewnienia ciepła w lokalach mieszkalnych na potrzeby zużycia przez 

gospodarstwa domowe albo w lokalach podmiotów, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy, 

w zakresie, w jakim zużywają ciepło na potrzeby określone w tych przepisach, wytwarzającą 

ciepło na potrzeby podmiotów, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy, wprowadzane do sieci 

ciepłowniczej ze źródeł o mocy wyższej niż określona w art. 2 pkt 7 lit. b ustawy z dnia 21 

listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji remontów oraz o centralnej ewidencji 

emisyjności budynków8) 

☐ podmiotem, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 3 ustawy, wytwarzającym ciepło na potrzeby 

podmiotów, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy, wprowadzane do sieci ciepłowniczej ze 

źródeł o mocy wyższej niż określona w art. 2 pkt 7 lit. b ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o 

wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków8) 

 
 

7) Należy zaznaczyć właściwe pole. 

8) Dodatek dotyczy wyłącznie ciepła zapewnianego w lokalach mieszkalnych na potrzeby zużycia przez gospodarstwa domowe 

i lokalach podmiotów, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy, w zakresie, w jakim zużywają ciepło na potrzeby 

określone w tych przepisach.  

  



   

 

CZĘŚĆ II  

OBLICZENIA I NUMER RACHUNKU 

 

1. WNIOSKOWANA WYSOKOŚĆ DODATKU DLA PODMIOTU9) 

Zk –   zakładany średni roczny koszt zakupu paliwa wykorzystywanego na potrzeby ogrzewania  

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

Skp – średni roczny koszt zakupu paliwa wykorzystywanego na potrzeby ogrzewania, obliczony 

z dwóch wybranych lat z okresu trzech lat poprzedzających złożenie wniosku  

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

D –  wysokość dodatku10) 

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

 

9) Należy wypełnić zgodnie z wzorem określonym w art. 26 ust. 5 ustawy: 

D = (Zk – Skp) x 0,4, 

gdzie poszczególne symbole oznaczają: 

D – wysokość dodatku, wyrażoną w złotych, 

Zk – zakładany średni roczny koszt zakupu paliwa wykorzystywanego na potrzeby ogrzewania, stanowiący iloczyn jego     

średniej ceny zakupu obliczonej na podstawie dokumentów sprzedaży dotyczących roku dostaw 2022 oraz średniej 

rocznej ilości tego paliwa przyjętej do obliczenia Skp, wyrażony w kwocie brutto w złotych, przy czym dokumenty 

sprzedaży powinny obejmować co najmniej 50% średniej rocznej ilości paliwa przyjętej do obliczenia Skp,  

Skp – średni roczny koszt zakupu paliwa wykorzystywanego na potrzeby ogrzewania, obliczony z dwóch wybranych lat 

z okresu trzech lat poprzedzających złożenie wniosku o wypłatę dodatku, stanowiący sumę iloczynów wykazanych 

w dokumentach sprzedaży cen zakupu tego paliwa oraz jego ilości podzieloną przez dwa, wyrażony w kwocie 

brutto w złotych; w przypadku gdy dane główne źródło ciepła było wykorzystywane w okresie krótszym niż dwa 

lata poprzedzające złożenie wniosku o wypłatę dodatku, obliczenia średniego rocznego kosztu są wykonywane dla 

tego okresu. 

 
10) Wysokość dodatku należy podać z uwzględnieniem korekty o współczynnik 0,4.  

 

 

2. NUMER RACHUNKU BANKOWEGO ALBO RACHUNKU W SPÓŁDZIELCZEJ KASIE 

OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWEJ PODMIOTU, NA KTÓRY MA ZOSTAĆ WYPŁA-

CONA KWOTA DODATKU11) 

 

01. Numer rachunku bankowego albo rachunku w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej 

                          

 

02. Imię i nazwisko lub nazwa właściciela rachunku bankowego albo rachunku w spółdzielczej kasie    

oszczędnościowo-kredytowej 

 

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

 

11) Należy wypełnić w przypadku chęci otrzymania dodatku w formie przelewu na rachunek bankowy albo rachunek 

w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej. 

 



   

 

CZĘŚĆ III  

INFORMACJA DOTYCZĄCA ŹRÓDŁA CIEPŁA 12) 

 

Głównym źródłem ciepła jest wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, 

zwanej dalej „CEEB”, 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, jedno z 

następujących źródeł ciepła:  

RODZAJ WYKORZYSTYWANEGO ŹRÓDŁA (należy wybrać jeden rodzaj) 

☐ 
 

kocioł na paliwo stałe13) 

☐ kominek 

☐ koza 

☐ ogrzewacz powietrza 

☐ trzon kuchenny 

☐ piecokuchnia 

☐ piec kaflowy na paliwo stałe 

☐ kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG13), 14) 

☐ kocioł olejowy13) 

☐ sieć ciepłownicza (miejska sieć ciepłownicza, ciepło systemowe lub lokalna sieć 

ciepłownicza15)), do której jest wprowadzane ciepło ze źródeł o mocy wyższej niż określona 

w art. 2 pkt 7 lit. b ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i 

remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków16) 
 

RODZAJ WYKORZYSTYWANEGO PALIWA (należy wybrać jeden rodzaj) 

☐ węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego 

☐ pelet drzewny 

☐ 
inny rodzaj biomasy:17)  

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

☐ gaz skroplony LPG14) 

☐ olej opałowy 

 
12) Dotyczy wyłącznie podmiotów, które ponoszą koszty zakupu węgla kamiennego, brykietu lub peletu zawierających co 

najmniej 85% węgla kamiennego, peletu drzewnego albo innego rodzaju biomasy, gazu skroplonego LPG albo oleju 

opałowego, wykorzystywanych na cele ogrzewania, w związku z wykonywaniem przez podmioty ich podstawowej 

działalności oraz których główne źródło ciepła jest zgłoszone lub wpisane do CEEB. W przypadku gdy główne źródło 

ogrzewania zostało uruchomione do dnia 30 czerwca 2022 r., przy przyznawaniu dodatku bierze się pod uwagę deklarację 

złożoną do CEEB przed dniem wejścia w życie ustawy. 
13) Należy zaznaczyć także w przypadku, gdy ogrzewanie budynku jest realizowane przez wspólne główne źródło ciepła albo 

przez lokalną sieć ciepłowniczą, używające kotła zasilanego węglem kamiennym, brykietem lub peletem zawierającymi 

co najmniej 85% węgla kamiennego, peletem drzewnym albo innym rodzajem biomasy albo kotła na gaz skroplony LPG, 

albo kotła na olej opałowy. W takim przypadku do wniosku należy załączyć oświadczenie właściciela lub zarządcy 

budynku o takim sposobie ogrzewania budynku zgodnie ze zgłoszeniem lub wpisem do CEEB. 
14) Przez gaz skroplony LPG należy rozumieć mieszaninę gazów propanu i butanu. Możliwość uzyskania dodatku dla gazu 

skroplonego obejmuje wyłącznie gaz ze zbiornika gazu skroplonego LPG używanego do celów grzewczych w kotle 



   

 

gazowym zasilanym tym gazem. Dodatkiem nie są objęte w szczególności gaz ziemny dystrybuowany siecią gazową (tzw. 

gaz sieciowy) oraz gaz LPG z tzw. butli gazowej. 
15) Przez lokalną sieć ciepłowniczą należy rozumieć sieć dostarczającą ciepło do budynków z lokalnych źródeł ciepła: 

1) kotłowni lub węzła cieplnego, z których nośnik ciepła jest dostarczany bezpośrednio do instalacji ogrzewania i ciepłej 

wody w budynku, 

2) ciepłowni osiedlowej lub grupowego wymiennika ciepła wraz z siecią ciepłowniczą o mocy nominalnej do 11,6 MW, 

dostarczającą ciepło do budynków  

– w rozumieniu art. 2 pkt 6 i 7 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o 

centralnej ewidencji emisyjności budynków.  

Przez lokalną sieć ciepłowniczą nie należy rozumieć miejskiej sieci ciepłowniczej. 
16) Dotyczy wyłącznie sytuacji, o której mowa w art. 26 ust. 1a ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach 

w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. W przypadku zaznaczenia tego pola należy także 

zaznaczyć rodzaj wykorzystywanego paliwa używanego w źródle, z którego wytworzone ciepło jest wprowadzane do tej  

sieci ciepłowniczej.  
17) Proszę wpisać rodzaj wykorzystywanej biomasy innej niż pelet drzewny (np. drewno kawałkowe). 

 
 

 

 

Podstawowa działalność podmiotu jest wykonywana w: 

☐ budynku jednolokalowym z zainstalowanym w nim głównym źródłem ogrzewania, 

☐ budynku wielolokalowym z zainstalowanym w nim głównym źródłem ogrzewania, 

☐budynku albo lokalu w budynku wielolokalowym, w których ogrzewanie jest realizowane przez 

lokalną sieć ciepłowniczą15) używającą kotła zasilanego węglem kamiennym, brykietem lub peletem 

zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego, peletem drzewnym albo innym rodzajem 

biomasy albo kotła na gaz skroplony LPG, albo kotła na olej opałowy12). 

  



   

 

CZĘŚĆ IV18) 

18) Jeżeli liczba osób reprezentujących podmiot jest większa niż trzy, należy odpowiednio dostosować liczbę składanych 

oświadczeń. 

OŚWIADCZENIE I PODPIS OSOBY A  

Oświadczam, że:  

– podmiot reprezentowany przeze mnie nie skorzystał z dodatku węglowego, o którym mowa  

w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. poz. 1692, z późn. zm.), 

–  wszystkie dane podane we wniosku są zgodne z prawdą i aktualne. 

 

Jestem świadoma/świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia  

wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny. 

   

 

------------------------------                        -----------------------------------          ------------------------------------ 
          (miejscowość)                                                            (data: dd/mm/rrrr)                                        (podpis osoby A) 

 

 

OŚWIADCZENIE I PODPIS OSOBY B  

Oświadczam, że:  

– podmiot reprezentowany przeze mnie nie skorzystał z dodatku węglowego, o którym mowa  

w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym, 

– wszystkie dane podane we wniosku są zgodne z prawdą i aktualne. 

 

Jestem świadoma/świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia  

wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny. 

 

 

------------------------------                        -----------------------------------          ------------------------------------ 
             (miejscowość)                                                         (data: dd/mm/rrrr)                                         (podpis osoby B) 

 

OŚWIADCZENIE I PODPIS OSOBY C  

Oświadczam, że:  

– podmiot reprezentowany przeze mnie nie skorzystał z dodatku węglowego, o którym mowa  

w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym, 

– wszystkie dane podane we wniosku są zgodne z prawdą i aktualne. 

 

Jestem świadoma/świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia  

wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny. 

 

 

------------------------------                        -----------------------------------          ------------------------------------ 
            (miejscowość)                                                        (data: dd/mm/rrrr)                                           (podpis osoby C) 



   

 

CZĘŚĆ V 

ZAŁĄCZNIKI 1 9 )  

– ………………………………….………………….………………….………………….…………… 

– ………………………………….………………….………………….………………….…………… 

– ………………………………….………………….………………….………………….…………… 

– ………………………………….………………….………………….………………….…………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19) Do wniosku załącza się obowiązkowo oryginały lub kopie poświadczone urzędowo lub notarialnie za zgodność  

z oryginałem dokumentów: 

1) potwierdzających uprawnienie do reprezentowania podmiotu, któremu przysługuje dodatek; 

2) sprzedaży będących podstawą do wykonania obliczeń wnioskowanej kwoty potwierdzających datę nabycia, ilość 

oraz koszt zakupionego i dostarczonego paliwa; dokumentami sprzedaży będącymi podstawą do wykonania obliczeń 

mogą być także dokumenty wystawione na organ prowadzący podmiot i finansujący podstawową działalność tego 

podmiotu. 

 


