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Wstęp

Instytucja dodatku osłonowego jest świadczeniem incydentalnym, wprowadzonym w związku z sy-
tuacją ekonomiczną, z jaką polskie społeczeństwo zmierzyło się na początku 2022 r. Jest to jedno-
cześnie świadczenie jednorazowe, które w zamyśle ustawodawcy miało być wprowadzone szybko,
sprawnie i bez nadmiernego formalizmu. W praktyce realizacja przedmiotowego zadania stała
się ogromnym wyzwaniem organizacyjnym i proceduralnym dla gmin w całym kraju. Zwięzłość
regulacji ustawowej nie przyczyniła się bowiem do uproszczenia samej procedury przyznawania
i wypłaty dodatków osłonowych. Wręcz przeciwnie, fragmentaryczność regulacji prawnej, wie-
lość luk w prawie oraz niejednoznaczność instytucji prawnych, do których nawiązuje ustawa o do-
datku osłonowym, spowodowały liczne trudności w zakresie wykładni przepisów i ich zastosowa-
nia w praktyce.

Niniejsza publikacja stanowi odpowiedź na pytania i wątpliwości, jakie przyniosły pierwsze ty-
godnie funkcjonowania dodatków osłonowych w naszej rzeczywistości prawnej. Książka zawiera
kompleksową analizę wszystkich zagadnień związanych z dodatkami osłonowymi – począwszy od
kwestii ogólnych, takich jak ustalenie charakteru postępowania w przedmiocie wypłaty dodatku
osłonowego, aż do szczegółowych, jak np. zaliczenie tzw. trzynastej emerytury do dochodu osób
wnioskujących o dodatek osłonowy czy forma rozstrzygnięcia w przypadku zastosowania mecha-
nizmu „złotówka za złotówkę”. Najważniejszym założeniem publikacji było umożliwienie jej wy-
korzystania w praktyce. Mimo że w opracowaniu omówiono zagadnienia teoretycznoprawne, to
jednak kluczowym elementem publikacji są aspekty proceduralne oraz wskazanie propozycji po-
stępowania w konkretnych przypadkach, z którymi mają do czynienia organy przeprowadzające
postępowania z zakresu dodatków osłonowych. Dodatkowo publikacja wzbogacona została kilku-
nastoma wzorami dokumentów, które mogą zostać wykorzystane w postępowaniach prowadzo-
nych w związku z realizacją tytułowego zadania.

Docelowym adresatem niniejszej publikacji są pracownicy organów pomocy społecznej. W prak-
tyce to najczęściej ośrodki pomocy społecznej prowadzą postępowania w przedmiocie wypłaty do-
datków osłonowych i to one muszą zmierzyć się z omawianymi w publikacji problemami.

dr Piotr Piskozub
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