
DODATEK MIESZKANIOWY POWIĘKSZONY O DOPŁATĘ DO CZYNSZU Z 

FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 

 
Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu przyznaje się wyłącznie najemcy lub 

podnajemcy spełniającemu warunki przyznania dodatku mieszkaniowego wynikającego z ustawy z dnia 21 

czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, w przypadku gdy: 

• średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego ubiegającego się o dodatek 

mieszkaniowy w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku, o którym mowa w art. 7 

ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, jest co najmniej o 25% niższy 

niż średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego najemcy osiągnięty w 

2019 r. oraz 

• ubiegający się o dodatek mieszkaniowy najmował lub podnajmował lokal mieszkalny przed dniem 14 

marca 2020 r.,  

oraz 

• ubiegającemu się o dodatek mieszkaniowy nie przysługiwał wcześniej dodatek mieszkaniowy 

powiększony o dopłatę do czynszu. 

Wysokość dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłatę do czynszu stanowi 75% miesięcznego 

czynszu opłacanego przez najemcę, jednak nie więcej niż 1500 zł. 

 

Wysokość dopłaty do czynszu stanowi różnicę między wysokością dodatku mieszkaniowego 

powiększonego o tę dopłatę a wysokością dodatku mieszkaniowego ustaloną zgodnie z ustawą o 

dodatkach mieszkaniowych. 

Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu przyznaje się w przypadku umieszczenia przez 

ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy na wniosku o dodatek adnotacji „wniosek o dodatek 

mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu”. 

 

Do wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłatę do czynszu dołącza się: 

• oświadczenie o średnim miesięcznym dochodzie przypadającym w 2019 r. na jednego członka 

gospodarstwa domowego ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do 

czynszu; 

• oświadczenie ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy o najmowaniu lub podnajmowaniu lokalu 

mieszkalnego przed dniem 14 marca 2020 r. 

• oświadczenie ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy o nie przysługiwaniu wcześniej dodatku 

mieszkaniowego powiększonego o dopłatę do czynszu; 

• dokumenty potwierdzające wysokość miesięcznego czynszu opłacanego przez ubiegającego się o 

dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu na dzień 14 marca 2020 r. oraz na dzień 

złożenia wniosku. 

Powyższe oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych 

oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: 

„Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. 

 

Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek 

na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o 

systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. 

Sformułowanie „wszelkie przychody”, obejmuje wszystkie wartości materialne i niematerialne, uzyskiwane 

regularnie, jak i sporadycznie (incydentalnie), które zostały uzyskane faktycznie przez stronę postępowania 

i członków jej gospodarstwa domowego (wynagrodzenie za pracę, emerytura, renta, zasiłek dla 

bezrobotnych, świadczenia rodzinne, alimenty, zasiłek stały, świadczenie pielęgnacyjne, składka 

zdrowotna, dochód z pracy dorywczej, darowizny, oszczędności, pomoc rodziny, wartość otrzymanych 

świadczeń w naturze itp.). 

 

Do dochodu nie wlicza się: 

• świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, 

• dodatków dla sierot zupełnych, 



• jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, 

• dodatku z tytułu urodzenia dziecka, 

• pomocy w zakresie dożywiania, 

• zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń 

pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej, 

• dodatku mieszkaniowego, dodatku energetycznego, 

• zapomogi pieniężnej, o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych 

emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek 

przedemerytalny w 2007 r., 

• świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 20 

marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z 

powodów politycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1578), 

• świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy 

państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r., poz. 2407), 

• dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 2020r. poz. 821), 

• dopłaty do czynszu, o której mowa w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. o pomocy państwa w 

ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 551), 

• świadczenia pieniężnego przyznawanego na podstawie art. 9 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. 

o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski (Dz. U. z 2018 r. poz. 2529), 

• świadczenia uzupełniającego przyznanego na podstawie ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o 

świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 1936). 
 


