
Lokalny program osłonowy dla osób, które 

poniosły zwiększone koszty grzewcze lokalu 

związane z trwałą zmianą systemu 

ogrzewania opartego na paliwie stałym na 

jeden z systemów proekologicznych 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie



Lokalny Program Osłonowy

Program został utworzony w oparciu o art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.

o pomocy społecznej, zgodnie z którym do zadań własnych gminy należy m.in. podejmowanie 

zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym 

tworzenie i realizacja programów osłonowych. 

Program realizowany jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we współpracy z 

Wydziałem Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa na terenie Gminy Miejskiej 

Kraków od 1 stycznia 2014 r. 

CEL: wsparcie grupy odbiorców energii cieplnej, ponoszących zwiększone koszty grzewcze 

wynikające z trwałej zmiany systemu ogrzewania.

Okres realizacji Programu: 2014 – 2022 r. 

Podstawa prawna: uchwała NR XVIII/317/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 czerwca 2015 

r. w sprawie lokalnego programu pomocy społecznej w postaci Lokalnego Programu 

Osłonowego dla osób które ponoszą zwiększone koszty grzewcze lokalu związane z trwałą 

zmianą systemu ogrzewania z ogrzewania opartego na paliwie stałym na jeden z systemów 

proekologicznych

(do dnia 14 sierpnia 2015 r. uchwała Nr XC/1355/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 
listopada 2013 r.).



Przesłanki do uzyskania pomocy

Trwała zmiana systemu ogrzewania

Pomoc w ramach Programu dotyczy lokalu, w którym nie wcześniej niż 

w dniu 14 września 2011 r. przeprowadzono trwałą zmianę systemu 

ogrzewania, z ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie: 

gazowe, elektryczne, olejowe (lekki olej opałowy), bądź polegające na 

podłączeniu do miejskiej sieci ciepłowniczej.



Przesłanki do uzyskania pomocy
Pomoc w ramach Programu może być przyznana osobom, 
spełniającym następujące warunki:

 Zobowiązane są do regulowania opłat na rzecz dostawcy energii cieplnej 

służącej ogrzaniu lokalu, na podstawie: umowy z dostawcą, umowy 

bądź porozumienia z właścicielem lokalu lub na podstawie innego 

tytułu osoby te zobowiązane są do regulowania opłat związanych 

z ogrzaniem lokalu, faktyczne zamieszkiwanie w lokalu którego pomoc 

ma dotyczyć (także w okresie przed przeprowadzeniem trwałej zmiany 

systemu ogrzewania).

 Posiadają dochód nieprzekraczający: 

 w przypadku osoby samotnie gospodarującej 500 % kryterium 

dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy o pomocy 

społecznej (3170 zł) 

 w przypadku rodziny 450% kryterium dochodowego, o którym mowa 

w art. 8 ust. 1 pkt 3 powołanej ustawy ( 2313 zł na osobę w rodzinie).



Wysokość Pomocy

rodzaj gospodarstwa domowego

miesięczna wysokość dochodu gospodarstwa 

domowego
I przedział 
dochodowy

dopłata 100%

II przedział 
dochodowy

dopłata 75 %

III przedział 
dochodowy

dopłata 50 %

kryterium dochodowe / kwotowe  

dla osoby samotnie gospodarującej
do 200%

do 1268 zł

200-350%

1268-2219 zł

350-500%

2219-3170 zł

kryterium dochodowe / kwotowe 

na 1 osobę w rodzinie

do 200%

do 1028 zł

200-350%

1028-1799 zł

350-450%

1799-2313 zł



Wysokość pomocy

stawka dopłaty do 1m2 rocznie, wynika z  szacowanego wzrostu  kosztu 

ogrzewania 1m2 jednym z  systemów proekologicznych.

Pełna kwota dopłaty do ogrzewania 

1m2 rocznie
Rodzaj ogrzewania

65,96 zł ogrzewanie elektryczne

28,47 zł ogrzewanie gazowe

41,92 zł ogrzewanie lekkim olejem opałowym

17,02 zł ogrzewanie MPEC



Wysokość pomocy

P = PF x X/12 x M
 P – pomoc, zasiłek celowy z przeznaczeniem 

na dofinansowanie do zwiększonych kosztów 

grzewczych

 PF - powierzchnia faktyczna (lub normatywna 

jeśli przekracza ustaloną wartość)

 X – określona w sposób zryczałtowany kwota, 

stanowiąca różnicę kosztu ogrzania 1 m2 

powierzchni lokalu paliwem stałym a 

kosztami ogrzania jednym z systemów 

proekologicznych

 M – liczba miesięcy przypadających na okres 

po dokonaniu zmiany systemu ogrzewania 

(tylko w pierwszym roku objętym pomocą)

liczba 

osób

powierzchnia 

normatywna

1 35 m2

2 40 m2 

3 45 m2

4 55 m2

5 65 m2

6 i więcej

70 m2 + 5 m 

dla następnej 

osoby



Tryb udzielania pomocy

 Postępowanie w sprawie przyznania pomocy prowadzone jest przez Miejski 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie w trybie ustawy o pomocy społecznej,  przy 
udziale Wydziału Kształtowania Środowiska UMK, który dokonuje potwierdzenia 
dokonania trwałej zmiany systemu ogrzewania na jeden z systemów 
proekologicznych.

 Postępowanie wszczyna się na wniosek. Wniosek wraz z wymaganą 
dokumentacją należy złożyć w roku kalendarzowym, w którym ma zostać przyznana 
pomoc. 

 W toku postępowania nie przeprowadza się rodzinnego wywiadu 
środowiskowego, o którym mowa w art. 107 ustawy o pomocy społecznej. Sytuację 
strony ustala się na podstawie wniosku i zgromadzonych w toku postępowania 
dokumentów.

 Pomoc przyznawana jest raz w roku kalendarzowym w formie zasiłku celowego lub 

zasiłku celowego specjalnego na zasadach i w trybie określonym w ustawie z dnia 12 

marca 2004 r o pomocy społecznej. 

 Pomoc jest realizowana przez przelew na rachunek bankowy podmiotu, na rzecz 

którego osoba objęta pomocą ma obowiązek wnieść opłatę z tytułu ogrzewania 

lokalu.



Tryb udzielania pomocy

- potwierdzanie trwałej zmiany systemu ogrzewania

Potwierdzanie w toku postępowania administracyjnego dokonania 

trwałej zmiany systemu ogrzewania w lokalu, należy do zakresu 

działania Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędy Miasta 

Krakowa:

wnioskodawca jest zobowiązany do przedłożenia dokumentu 

wskazującego na dokonaną trwałą zmianę systemu ogrzewania,

WS UMK przeprowadza kontrolę w lokalu zamieszkanym przez 

ubiegającego się o pomoc, w celu stwierdzenia braku czynnych palenisk 

i kotłowni węglowych.



Lokalny Program Osłonowy

rodzaj świadczenia kwota

liczba 

gospodarstw 

domowych

przeciętna 

wysokość 

pomocy na 

gospodarstwo 

domowe 

2014 46 901 zł 80 586 zł

2015 282 924 zł 312 907 zł

I półr. 2016 499 833 zł 421 1 187 zł

Środki finansowe na realizację zadania w bieżącym roku zostały podniesione do kwoty 960.000 zł

(zwiększenie o kwotę 505.000 zł decyzją Prezydenta Miasta Krakowa)



Lokalny Program Osłonowy



Współpraca MOPS z Wydziałem Kształtowania 
Środowiska UMK w zakresie wymiany palenisk 
w ramach PONE

Działania MOPS w Krakowie:

 Informacyjno – promocyjne 

 udział w imprezach plenerowych, kolportaż ulotek, udzielanie informacji

 Motywująco – wspierające (w przypadku braku barier technicznych 
i formalnoprawnych)

 pomoc przy dokonywaniu formalności, w tym wypełnianiu wniosków

 Organizacyjno – inicjujące (w przypadku barier społeczno – psychologicznych 
oraz zdrowotnych)

 wspólne wejścia w środowisko pracownika socjalnego z pracownikiem WS


