
1 
 

Dopłaty do czynszu  
finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 

 

Przyjęta przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustawa z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych 

ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa wprowadza nowy instrument wsparcia najemców lokali 

mieszkalnych dotkniętych ekonomicznymi skutkami epidemii COVID-19, polegający na możliwości 

przyznawania takim najemcom dodatków mieszkaniowych powiększonych o tzw. „dopłatę do czynszu”. 

Regulacje dotyczące nowego instrumentu wprowadzane są poprzez dodanie art. 15zzzic – 15zzzii do 

ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych (Dz. U. poz. 374, z późn. zm.).  

 

Czym jest „dopłata do czynszu”? 

Dopłata do czynszu stanowi składnik dodatku mieszkaniowego i jest finansowana ze środków  Funduszu 

Przeciwdziałania COVID-19. Dodatek mieszkaniowy powiększony o taką dopłatę traktować należy jak 

„zwykły” dodatek mieszkaniowy. Jedyne różnice, które należy uwzględnić w procedurze jego 

przyznawania i wypłacania  wynikają z art. 15zzzic -15zzzii ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych 

rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. 

  

Ile wynosi dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu? 

Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu stanowi 75% miesięcznego czynszu opłacanego 

przez najemcę, jednak nie więcej niż 1500 zł. Wysokość dopłaty do czynzu stanowi różnicę między 

wysokością dodatku mieszkaniowego powiększonego o tę dopłatę a wysokością dodatku mieszkaniowego 

ustaloną zgodnie z art. 6 ustawy o dodatkach mieszkaniowych. 

Przykład I: 

Czteroosobowa rodzina (2 osoby dorosłe + 2 dzieci) wynajmuje 50-metrowe mieszkanie od prywatnego 
właściciela, za które płaci 1500 zł. Na tę kwotę składają się: 
- 900 zł – czynsz, czyli to, co trafia do kieszeni właściciela, 
- 600 zł – indywidualne opłaty za media (ogrzewanie, woda, ścieki,   wywóz śmieci) – tzw. opłaty 
licznikowe. 
 
Rodzinie przysługuje dodatek mieszkaniowy w wysokości 435 zł. 
Łączne dochody rodziny, które przed pandemią wynosiły 4500 zł, spadły o 25%, tj. o 1125 zł do wysokości 
3375 zł. 
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Łączna suma wsparcia może stanowić 675 zł (tj. 75% czynszu wynoszącego 900 zł). Ponieważ rodzinie 
przyznano dodatek mieszkaniowy w wysokości 435 zł, dopłata do czynszu wyniesie 240 zł (tj. 675 zł 
łącznego wsparcia minus 435 zł dodatku mieszkaniowego,). 

 

Przykład II: 

Pięcioosobowa rodzina (2 osoby dorosłe + 3 dzieci) wynajmuje 82,5-metrowe mieszkanie od prywatnego 
właściciela, za które płaci 3200 zł. Na tę kwotę składają się: 
- 2300 zł – czynsz, czyli to, co trafia do kieszeni właściciela, 
- 900 zł – indywidualne opłaty za media (ogrzewanie, woda, ścieki, wywóz śmieci) – tzw. opłaty 
licznikowe. 
 
Rodzinie przysługuje dodatek mieszkaniowy w wysokości 285 zł. 
Łączne dochody rodziny, które przed pandemią wynosiły 7500 zł, spadły o 25%, tj. o 1875 zł do wysokości 
5625 zł. 
 
Łączna suma wsparcia może stanowić 1500 zł (tj. 75% czynszu wynoszącego 2300 zł wynosi 1725 zł, 
a więc więcej niż maksymalna wysokość dopłaty). Ponieważ rodzinie przyznano dodatek mieszkaniowy 
w wysokości 285 zł, dopłata do czynszu wyniesie 1215 zł (tj. 1500 zł łącznego wsparcia minus 285 zł 
dodatku mieszkaniowego). 

 

Komu przysługuje  dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę 

do czynszu?  

Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu przysługuje wyłącznie najemcy lub podnajemcy 

lokalu mieszkalnego (nie jest przyznawany osobom zamieszkującym własne mieszkanie). 

Wymagane jest aby: 

1) średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy w okresie 

3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku był co najmniej o 25% niższy niż średni 

miesięczny dochód na jednego członka tego gospodarstwa domowego osiągnięty w 2019 r.,  

2) wnioskodawca najmował albo podnajmował lokal mieszkalny przed dniem 14 marca 2020 r.1, 

oraz 

3) wnioskodawcy nie przysługiwał wcześniej taki powiększony dodatek mieszkaniowy. 

 

Wnioskodawca, musi także spełniać warunki przyznania „zwykłego” dodatku mieszkaniowego. 

Ważne ! 

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”. Wniosek taki składa się nie później niż w dniu 
31 marca 2021 r. 

 

                                                             
1
 Lokal mieszkalny zajmowany przez najemcę w dniu składania wniosku nie musi być tym samym lokalem 

mieszkalnym zajmowanym przed dniem 14 marca 2020 r.  
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Do wniosku dołącza się: 

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

gospodarstwa domowego ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do 

czynszu; 

2) oświadczenie o spełnianiu przez ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę 

do czynszu warunków, o których mowa w art. 15zzzid pkt 2 i 3 ustawy o szczególnych 

rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych 

chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (ubiegający się najmował lub 

podnajmował lokal mieszkalny przed dniem 14 marca 2020 r. oraz ubiegającemu nie przysługiwał 

wcześniej dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu); 

3) dokumenty potwierdzające wysokość miesięcznego czynszu opłacanego przez ubiegającego się 

o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu (np. umowa najmu lokalu 

mieszkalnego). 

 

Wysokość miesięcznego czynszu opłacanego przez ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy 

powiększony o dopłatę do czynszu ustala się według stanu na dzień złożenia wniosku z adnotacją, 

a w przypadku gdy jest on wyższy niż czynsz opłacany na dzień 14 marca 2020 r. – ustala się go według 

stanu na dzień 14 marca 2020 r. 

 

Ważne ! 

 

Ważne ! 

Dodatki mieszkaniowe powiększone o dopłatę do czynszu gmina wypłaca od 61. dnia po dniu ogłoszenia 
ustawy, przy czym pierwszej wypłaty gmina dokonuje nie później niż 76. dnia po dniu ogłoszenia ustawy. 

 

Przykład I: 

Czteroosobowa rodzina (2 osoby dorosłe + 2 dzieci) wynajmuje w Warszawie 50-metrowe mieszkanie od 
prywatnego właściciela, za które płaci 1923 zł miesięcznie. Na tę kwotę składają się: 
- 1500 zł   – czynsz, czyli to, co trafia do kieszeni właściciela, 
- 423 zł  – indywidualne opłaty za media (ogrzewanie, woda, ścieki, wywóz śmieci) – tzw. opłaty 
licznikowe.  
 
Z powodu pandemii łączne dochody rodziny, które w 2019 r. wynosiły średnio 4500 zł miesięcznie, spadły 
o 25%, czyli o 1125 zł do wysokości 3375 zł.  
 
Rodzina spełnia warunki wymienione w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach 
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, konieczne do otrzymania dodatku mieszkaniowego 
powiększonego o dopłatę do czynszu:  

- średni miesięczny dochód w okresie 3 miesięcy  poprzedzających datę złożenia wniosku jest co 

Niespełnienie przez ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu 
warunków, o których mowa w ustawie o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 
kryzysowych nie wyklucza przyznania mu dodatku mieszkaniowego bez dopłaty do czynszu. Jeżeli 
wnioskodawca nie spełnia wspomnianych warunków, a spełnia warunki do otrzymania „zwykłego” 
dodatku mieszkaniowego, wówczas należy mu przyznać dodatek bez dopłaty. 
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najmniej o 25% niższy od osiągniętego w 2019 r., oraz 
- rodzina najmowała lokal mieszkalny przed dniem 14 marca 2000 r., oraz 
- rodzinie nie przysługiwała wcześniej dopłata do czynszu. 

 
Zaczynamy od ustalenia wysokości standardowego dodatku mieszkaniowego przysługującego tej 
rodzinie. 
Do wydatków przyjmowanych dla celów obliczenia dodatku mieszkaniowego zalicza się czynsz 
w wysokości obowiązującej dla danego lokalu, gdyby lokal ten wchodził w skład zasobu  mieszkaniowego 
gminy (art. 6 ust. 6 pkt 1 ustawy o dodatkach mieszkaniowych, dalej: ustawy). Ponieważ stawka czynszu 
obowiązująca za 1 m kw. mieszkania komunalnego w Warszawie od dnia 1 listopada 2020 r. wynosi 
8,94 zł, przyjęta stawka czynszu wyniesie 447 zł (8,94 zł/1 m kw. x 50 m kw. = 447 zł). 
 
Łączne wydatki wyniosą razem 870 zł miesięcznie (czynsz obowiązujący za mieszkanie komunalne tej 
wielkości w gminie w wysokości 447 zł + indywidualne opłaty za media w wysokości 423 zł = 870 zł). 
 
Wysokość dodatku mieszkaniowego stanowi różnicę między wydatkami ponoszonymi okresowo 
w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego, przypadającymi na normatywną powierzchnię użytkową, 
a kwotą stanowiącą 12% dochodów 4-osobowego gospodarstwa domowego (art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy). 
Ponieważ łączny dochód rodziny wynosi 3375 zł, miesięczne wydatki na mieszkanie mogą pochłaniać 
maksymalnie 405 zł (czyli 12% dochodu 3375 zł = 405 zł). 
 
Obliczony na tej podstawie dodatek mieszkaniowy wyniesie 465 zł (czyli 870 zł – 405 zł = 465 zł). 
Ponieważ wysokość dodatku mieszkaniowego nie przekracza 70% faktycznych wydatków ponoszonych za 
lokal mieszkalny (czyli 609 zł), a powierzchnia tego lokalu jest mniejsza od normatywnej powierzchni, 
rodzinie może zostać przyznany dodatek mieszkaniowy w wysokości 465 zł. 
 
Teraz możemy sprawdzić wysokość dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłatę do czynszu 
(dalej: dopłata do czynszu), o który może ubiegać się rodzina.  
 
Łączna suma wsparcia (dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu) może stanowić 75% 
miesięcznego czynszu opłacanego przez najemcę, ale nie więcej niż 1500 zł, czyli 1125 zł (75% czynszu 
wynoszącego 1500 zł = 1125 zł). Wysokość dopłaty do czynszu stanowi różnicę między wysokością 
dodatku mieszkaniowego powiększonego o tę dopłatę a wysokością standardowego dodatku 
mieszkaniowego ustalonego zgodnie z art. 6 ustawy o dodatkach mieszkaniowych. Ponieważ rodzinie 
przyznano by standardowy dodatek mieszkaniowy w wysokości 465 zł, dopłata do czynszu może wynieść 
660 zł (czyli 1125 zł łącznego wsparcia minus 465 zł dodatku mieszkaniowego = 660 zł dopłaty do 
czynszu). 

 

Przykład II: 

Pięcioosobowa rodzina (2 osoby dorosłe + 3 dzieci) wynajmuje w Łodzi 75-metrowe mieszkanie od 
prywatnego właściciela, za które płaci 3254 zł. Na tę kwotę składają się: 
- 2800 zł    – czynsz, czyli to, co trafia do kieszeni właściciela, 
- 454 zł   – indywidualne opłaty za media (ogrzewanie, woda, ścieki, wywóz śmieci) – tzw. opłaty 
licznikowe. 
 
Z powodu pandemii łączne dochody rodziny, które w 2019 r. wynosiły średnio 9000 zł miesięcznie, spadły 
o 27,78% do wysokości 6500 zł, czyli wynoszą 1300 zł na osobę. Oznacza to, że średni miesięczny dochód 
przypadający na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 125% kwoty najniższej 
emerytury, której wysokość od dnia 1 marca 2020 r. wynosi 1200 zł, i wobec tego uprawnia do 
otrzymania dodatku mieszkaniowego. 
 



5 
 

Rodzina spełnia warunki wymienione w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach 
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, konieczne do otrzymania dodatku mieszkaniowego 
powiększonego o dopłatę do czynszu.  
 
Ponownie zaczynamy od ustalenia wysokości standardowego dodatku mieszkaniowego przysługującego 
tej rodzinie. 
Do wydatków przyjmowanych dla celów obliczenia dodatku mieszkaniowego zalicza się czynsz 
w wysokości obowiązującej dla danego lokalu, gdyby lokal ten wchodził w skład zasobu mieszkaniowego 
gminy (art. 6 ust. 6 pkt 1 ustawy o dodatkach mieszkaniowych). Ponieważ stawka czynszu obowiązująca 
za 1 m kw. mieszkania komunalnego w Łodzi od dnia 21 kwietnia 2019 r. wynosi 9 zł, przyjęta stawka 
czynszu wyniesie 675 zł (9 zł/1 m kw. x 75 m kw. = 675 zł). 
 
Łączne wydatki wyniosą razem 1129 zł miesięcznie (czynsz obowiązujący za mieszkanie komunalne tej 
wielkości w gminie w wysokości 675 zł + indywidualne opłaty za media w wysokości 454 zł = 1129 zł). 
Wydatki na normatywną powierzchnię mieszkania oblicza się dzieląc wydatki na ten lokal przez jego 
powierzchnię użytkową i mnożąc przez powierzchnię normatywną (art. 5 ust. 4 ww. ustawy). W naszym 
przykładzie wyniosą 978,47 zł (czyli 1129 zł / 75 m kw. x 65 m kw. = 978,47 zł). 
 
Wysokość dodatku mieszkaniowego stanowi różnicę między wydatkami ponoszonymi okresowo 
w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego, przypadającymi na normatywną powierzchnię użytkową, 
a kwotą stanowiącą 12% dochodów 5-osobowego gospodarstwa domowego (art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy: 
średni miesięczny dochód jest wyższy od kwoty najniższej emerytury, która w roku 2020 wynosi 1200 zł, 
lecz nie przekracza 125% jej wartości). Ponieważ łączny dochód rodziny wynosi 6500 zł, miesięczne 
wydatki na mieszkanie mogą pochłaniać maksymalnie 780 zł (czyli 12% dochodu 6500 zł = 780 zł). 
 
Obliczony na tej podstawie dodatek mieszkaniowy wyniesie 198,47 zł (czyli 978,47 zł – 780 zł = 198,47 zł). 
Ponieważ wysokość dodatku mieszkaniowego nie przekracza 70% wydatków na normatywną 
powierzchnię mieszkania (czyli 806,26 zł), rodzinie może zostać przyznany dodatek mieszkaniowy 
w wysokości 198,47 zł. 
 
Teraz możemy sprawdzić wysokość dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłatę do czynszu, który 
mógłby zostać przyznany rodzinie. Rodzina spełnia warunki wymienione w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. 
o szczególnych  rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 
(…), konieczne do otrzymania dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłatę do czynszu. 
 
Łączna suma wsparcia (dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu) może stanowić 75% 
miesięcznego czynszu opłacanego przez najemcę, ale nie więcej niż 1500 zł, czyli w podanym przykładzie  
1500 zł (ponieważ 75% czynszu wynoszącego 2800 zł = 2100 zł, przyjmujemy zatem wartość 1500 zł). 
Wysokość dopłaty do czynszu stanowi różnicę między wysokością dodatku mieszkaniowego 
powiększonego o tę dopłatę a wysokością standardowego dodatku mieszkaniowego ustalonego zgodnie 
z art. 6 ustawy o dodatkach mieszkaniowych. Ponieważ rodzinie przyznano dodatek mieszkaniowy 
w wysokości 198,47 zł, dopłata do czynszu może wynieść 1301,53 zł (czyli 1500 zł łącznego wsparcia 
minus 198,47 zł dodatku mieszkaniowego = 1301,53 zł dopłaty do czynszu). 
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Czy o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu może 

wystąpić osoba, której już jest wypłacany „zwykły” dodatek 

mieszkaniowy?  

TAK, na podstawie art. 15zzzic. ust. 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach 

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 

wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, w przypadku gdy wniosek o dodatek mieszkaniowy powiększony 

o dopłatę do czynszu złoży osoba, której na podstawie decyzji wcześniejszej przysługuje już „zwykły” 

dodatek mieszkaniowy, okres wypłaty tego „zwykłego” dodatku mieszkaniowego skraca się do miesiąca 

poprzedzającego pierwszą wypłatę przyznanego dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłatę do 

czynszu. 

Przykład: 

Najemcy od listopada 2020 r. wypłacany jest „zwykły” dodatek mieszkaniowy. Zgodnie z przepisami  
ustawy o dodatkach mieszkaniowych wypłacany będzie przez okres 6 miesięcy. W lutym najemca złożył 
wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłatę do czynszu. Przyznany dodatek 
mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu wypłacany będzie od marca. Tym samym okres wypłat 
„zwykłego dodatku mieszkaniowego” ulega skróceniu. Ostatnia jego wypłata nastąpi w lutym.  

 

Czy o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu może 

zostać przyznany z mocą wsteczną? 

TAK, jest to możliwe na podstawie art. 15zzzii ust. 1 w związku z art. 15zzzib. ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 

2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. W takim wypadku 

wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłatę do czynszu, zgodnie z art. 

15zzzie ust. 1 ww. ustawy, musi być złożony nie później niż w dniu 31 marca 2021 r. 

Przykład: 

Dochody najemcy uległy zmniejszeniu z powodu pandemii o co najmniej 25% od 1 lipca 2020 r. Zgodnie 
z przepisami ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 
i zwalczaniem COVID-19 (…), najemca może złożyć wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego 
powiększonego o dopłatę do czynszu za okres poprzedzający dzień złożenia wniosku, na przykład 
obejmujący okres od dnia 1 lipca 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. W takim przypadku wypłata dodatku 
mieszkaniowego powiększonego o dopłatę do czynszu za 6 miesięcy nastąpi jednorazowo. 

 

Skąd pochodzą środki na wypłaty dodatków mieszkaniowych 

powiększonych o dopłatę do czynszu? 

Na dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu składają się środki pochodzące z dwóch 

źródeł. W zakresie kwoty wyliczonej „jak przy zwykłym dodatku mieszkaniowym” są to środki gminy, 

z których wypłaca ona „zwykły” dodatek mieszkaniowy. W zakresie powiększającym przyznaną kwotę do 

wysokości 75% czynszu (tj. kwoty stanowiącej dopłatę do czynszu), środki te pochodzą z Funduszu 

Przeciwdziałania COVID-19, o którym mowa w art. 65 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy 



7 
 

o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 

innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw 

(Dz. U. poz. 568, 695, 1086 i 1262) . 

 

kwota zwykłego 
dodatku 

mieszkaniowego 
+ dopłata do czynszu = 

75% czynszu najemcy 
(nie więcej niż 1500 zł) 

środki gminy 
  środki z Funduszu 

Przeciwdziałania COVID-19   

 

W jaki sposób gminy pozyskują środki z Funduszu Przeciwdziałania 

COVID-19 na wypłaty dodatków mieszkaniowych powiększonych 

o dopłatę do czynszu? 

W celu otrzymania środków na dopłaty do czynszu gmina nie później niż na 30 dni przed pierwszym dniem 

półrocza, w którym dokonywane mają być wypłaty, składa do wojewody wniosek o przekazanie środków 

na dopłaty do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-192, określając 

wysokość szacunkowego zapotrzebowania z rozbiciem na poszczególne miesiące półrocza oraz określając 

szacunkową liczbę osób, którym zostanie wypłacony dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do 

czynszu. Wniosek o przekazanie środków na dopłaty do czynszu na pierwsze półrocze 2021 r. gmina 

składa w terminie 21 dni od dnia wejścia w życie art. 49 ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie 

niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa.  

 

Wypłata dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłatę do czynszu stanowi zadanie związane 

z przeciwdziałaniem COVID-19 i wiąże się z koniecznością wykonania dodatkowych czynności 

sprawdzających przeprowadzanych w ramach postępowania o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz 

obsługi dokumentacji rozliczeniowej i wniosków o środki na dopłaty. Koszt ponoszony przez gminę przy 

realizacji tego zadania ustalono w wysokości 1% łącznej kwoty przekazywanych gminie środków. Jest on 

uwzględniany przy ustalaniu wysokości zapotrzebowania na środki na dopłaty do czynszu. 

 

Środki na dopłaty do czynszu gmina otrzymuje w miesięcznych ratach nie później niż do 5. dnia każdego 

miesiąca w wysokości odpowiadającej określonej we wniosku gminy szacunkowej wysokości 

zapotrzebowania na środki na dany miesiącu. Natomiast pierwszą i drugą miesięczną ratę środków na 

dopłaty do czynszu w pierwszym półroczu 2021 r. (za styczeń i luty 2021 r.) gmina otrzyma w terminie 

50 dni od dnia wejścia w życie art. 49 ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw 

wspierających rozwój mieszkalnictwa. 

Ważne ! 

Dodatki mieszkaniowe powiększone o dopłatę do czynszu przysługujące za styczeń i luty 2021 r. gmina 
wypłaca, w terminie od 60 do 75 dnia od wejścia w życie art. 49 ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. 
o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa. 

 

                                                             
2
 Wzór „Wniosku …” stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Informacji. 
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Środki niewykorzystane w danym miesiącu są zaliczane przez gminę na poczet środków wypłacanych 

w miesiącu następnym lub zwracane wojewodzie. Jeśli natomiast środki przekazane gminie na podstawie 

szacunków są niewystarczające, gmina może złożyć korektę wniosku (tj. Wniosek o dokonanie korekty 

zapotrzebowania na środki przekazywane w ramach dopłaty do czynszu dla najemców, którzy utracili 

dochody w wyniku epidemii COVID-193). Gmina ma na to czas do 15. dnia każdego miesiąca. 

 

W jaki sposób gmina ma oszacować zapotrzebowanie na środki 

z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłaty dodatków 

mieszkaniowych powiększonych o „dopłatę do czynszu”?  

W celu oszacowania zapotrzebowania na środki przekazywane w ramach dopłaty do czynszu dla 

najemców można przyjąć, że z dopłaty skorzysta 15% gospodarstw domowych zamieszkujących 

w zasobach innych niż komunalne oraz 3% w zasobach komunalnych. W przypadku braku danych 

wyjściowych dotyczących liczby najemców w zasobach innych niż komunalne można  przyjąć, że stanowią 

oni 4,2% (na podstawie badania Eurostatu EU-SILC za 2019 rok) liczby mieszkań w gminie. 

Przeciętna stawka czynszu w zasobie innym niż komunalne oraz w zasobie komunalnym może zostać 

ustalona w oparciu o informacje własne gminy dot. beneficjentów dodatków mieszkaniowych lub analizy 

lokalnego rynku najmu.  

Dane dot. przeciętnej powierzchni lokalu mieszkalnego mogą pochodzić z informacji własnych gminy dot. 

zasobu mieszkaniowego lub z Głównego Urzędu Statystycznego (ze względu na dostępną agregację 

danych należy przyjąć przeciętną powierzchnię dla powiatu, w którym znajduje się gmina).  

Na potrzeby szacunku należy przyjąć przeciętną wysokość dodatku mieszkaniowego w gminie. 

Szacunek zapotrzebowania na środki przekazywane w ramach dopłaty do czynszu dla najemców można  

wykonać według poniższego wzoru: 

 Zasób 

Liczba 

mieszkań 

(tys.) 

Przeciętna 

powierzchnia 

(m2) 

Przeciętny 

czynsz (zł/m2) 

75% czynszu – 

przeciętny 

dodatek 

mieszkaniowy 

w gminie 

Liczba 

beneficjentów 

(tys.) 

Koszt dopłat 

(miesięcznie), 

mln zł 

Koszt dopłat 

(kwartalnie) 

mln zł 

  A B C D E F G 

1. Prywatny    
75%*(B1*C1) – 

dodatek 

mieszkaniowy 

15%*A1 E1*D1 F1*3 

2. 
Komunal

ny 
   

75%*(B2*C2) – 

dodatek 

mieszkaniowy 

3%*A2 E2*D2* F2*3 

3. (…) 

4. Suma SUMA Z 

KOLUMNY 
X x X 

SUMA Z 

KOLUMNY 

SUMA Z 

KOLUMNY 

SUMA Z 

KOLUMNY 

 

 

                                                             
3
 Wzór „Wniosku …” stanowi załącznik nr 2 do niniejszej Informacji. 
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Przykład: 

Szacunek zapotrzebowania na środki dla gminy Gdynia: 

 Zasób 
Liczba 

mieszkańa 

Przeciętna 

powierzchnia 

(m2)a 

Przeciętny 

czynsz (zł/m2) 

75% czynszu – 

przeciętny 

dodatek 

mieszkaniowy 

w gminiea 

Liczba 

beneficjentówd 

Koszt dopłat 

(miesięcznie) 

Koszt dopłat 

(kwartalnie) 

  A B C D E F G 

1. Prywatny 6 350b 60,6 49,55c 
2 040,65 952 1 428 651,00e 4 285 953,00 

2. TBS/SIM 1 091 48,5 10,33a 
170,85 164 27 960,22 83 880,65 

3. Komunalny 5 175 41,6 5,51a 
-58,39 0 0,00 0,00 

4. 

innych 

podmiotów 

(zakłady 

pracy, 

Skarb 

Państwa, 

inne) 

1 002 57,4 10,33a 
156,21 150 23 477,84 70 433,51 

6. Suma 13 618 X x X 1 266 1 480 089,05 4 440 267,16 

a) na podstawie danych GUS (BDL oraz opracowanie Gospodarka mieszkaniowa i infrastruktura komunalna) 

b) 4,2% mieszkań z zasobu mieszkaniowego osób fizycznych, spółdzielni mieszkaniowych oraz osób fizycznych w budynkach objętych 

wspólnotami mieszkaniowymi 

c) na podstawie danych NBP 

d) 3% mieszkań komunalnych oraz 15% mieszkań innych niż komunalne 

e) do obliczeń przyjęto kwotę 1500zł (maksymalna kwota dopłaty) 

 

W jaki sposób gmina rozlicza środki otrzymane z Funduszu 

Przeciwdziałania COVID-19 na wypłaty dodatków mieszkaniowych 

powiększonych o dopłatę do czynszu? 

Rozliczenie środków na dopłaty do czynszu otrzymanych w danym miesiącu gmina przekazuje wojewodzie 

do 15. dnia następnego miesiąca. Rozliczenie4 zawiera informację o: 

1)  kwocie środków na dopłaty do czynszu wykorzystanych w miesiącu objętym rozliczeniem oraz 

łącznej kwocie środków wykorzystanych na dopłaty do czynszu; 

2)  kwocie środków na dopłaty do czynszu  niewykorzystanych w miesiącu objętym rozliczeniem: 

a)  zaliczanych na poczet środków wypłacanych w miesiącu następnym, 

b)  zwracanych wojewodzie; 

3)  liczbie najemców i podnajemców, którym: 

a)  przyznano dodatek powiększony o dopłatę do czynszu w miesiącu objętym rozliczeniem, 

                                                             
4
 Wzór „Rozliczenia …” stanowi załącznik nr 3 do niniejszej Informacji. 
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b)  wypłacono dodatek powiększony o dopłatę do czynszu w miesiącu objętym 

rozliczeniem, 

c)  przyznano dodatek powiększony o dopłatę do czynszu. 

 

Ważne ! 

Środki przekazywane gminom przez wojewodę na dopłaty do czynszu stanowią dochód jednostek 
samorządu terytorialnego w rozumieniu ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek 
samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 23, z późn. zm. ). 

 

Jak przekazywane są gminom środki na dopłaty do czynszów? 

Wypłata środków na dopłat do czynszu w ramach dodatków mieszkaniowych stanowi zadanie związane 

z przeciwdziałaniem COVID-19 w rozumieniu art. 2 ust. 2 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych 

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych 

nimi sytuacji kryzysowych. Środki na wypłatę dopłat do dodatków mieszkaniowych są przekazywane 

gminie na jej wniosek. Wnioski gminy kierują do wojewody, który jest też organem przekazującym te 

środki gminom. 

 

Jaka jest rola wojewodów? 

Wojewodowie zbierają otrzymane z gmin wnioski o przekazanie środków na dopłaty do czynszu dla 

najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19 i na podstawie zsumowanego 

zapotrzebowania składają wniosek  do Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii (ministra właściwego do 

spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa).5 

Wojewoda składa Wniosek o przekazanie środków na dopłaty do czynszu przyznawane przez gminy 

najemcom, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-196 nie później niż na 21 dni przed 

pierwszym dniem półrocza, w którym dokonywane mają być wypłaty. We wniosku wojewoda określa 

wysokość szacunkowego zapotrzebowania na środki na dopłaty do czynszu z rozbiciem na poszczególne 

kwartały półrocza. Wniosek o przekazanie środków dla gmin w pierwszym półroczu 2021 r. wojewoda 

składa w terminie 35 dni od dnia wejścia w życie art. 49 ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r.  o zmianie 

niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa. 

 
Wojewoda otrzymuje środki w kwartalnych ratach, nie później niż do 25. dnia miesiąca poprzedzającego 

kwartał, w wysokości odpowiadającej określonej we wniosku wojewody szacunkowej wysokości 

zapotrzebowania na środki na kwartał. Pierwszą kwartalną ratę w pierwszym półroczu 2021 r. wojewoda 

otrzyma w terminie 45 dni od dnia wejścia w życie art. 49 ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie 

niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa. 

                                                             
5
 Wnioski powinny być przekazywane: w wersji papierowej na adres: Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, 

ul. Chałubińskiego 4/6, 00-926 Warszawa, z dopiskiem „Departament Mieszkalnictwa”, w wersji elektronicznej 
za pośrednictwem ePUAP. 
6
 Wzór „Wniosku …” stanowi załącznik nr 4 do niniejszej Informacji. 
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Jeśli środki przekazane wojewodzie są niewystarczające i nie pokrywają zapotrzebowania gmin na dopłaty 

do czynszu, wojewoda występuje z wnioskiem o dodatkowe środki na dopłaty do czynszu dla gmin, 

tj. sporządza Wniosek o dodatkowe zapotrzebowanie na środki przekazywane w ramach dopłat do 

czynszu przyznawanych przez gminy najemcom, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-197. 

Dodatkowe środki na dopłaty do czynszu dla gmin są przekazywane wojewodzie w terminie 7 dni od 

otrzymania wniosku. 

Środki na wypłaty dopłat do czynszu, niewykorzystane w danym kwartale, są przekazywane gminom 

w następnym kwartale lub zwracane na rachunek Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. 

 

W jaki sposób wojewodowie rozliczają środki z Funduszu 

Przeciwdziałania COVID-19 na „dopłaty do czynszu" ? 

Wojewoda sporządza rozliczenie środków na dopłaty do czynszu dla gmin otrzymanych w danym kwartale 

i przekazuje Ministrowi Rozwoju, Pracy i Technologii (ministrowi właściwemu do spraw budownictwa, 

planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa). Termin przekazania ministrowi 

rozliczenia upływa ostatniego dnia kwartału następującego po kwartale, w którym dokonywane były 

wypłaty środków. Rozliczenie
8
 zawiera informację o: 

1) kwocie środków na dopłaty do czynszu przekazanych gminom w kwartale objętym 

rozliczeniem oraz łącznej kwocie środków przekazanych gminom na dopłaty do czynszu; 

2) kwocie środków na dopłaty do czynszu niewykorzystanych w kwartale objętym rozliczeniem:  

a) przewidzianej do przekazania gminom na wypłaty dopłat do czynszu w kwartale 

następnym, 

b) zwracanej do Funduszu Przeciwdziałania COVID-19;  

3) łącznej liczbie najemców i podnajemców, którym:  

a) przyznano dodatek powiększony o dopłatę do czynszu w kwartale objętym rozliczeniem, 

b) wypłacono dodatek powiększony o dopłatę do czynszu w kwartale objętym rozliczeniem, 

c) przyznano dodatek powiększony o dopłatę do czynszu. 

 

 

Kontakt dla gmin w sprawie dopłat do czynszu 

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości związanych ze stosowaniem przez gminy przepisów 
o dopłatach do czynszu uprzejmie prosimy o przesyłanie ich na adres poczty elektronicznej: 
doplatydoczynszu@mr.gov.pl.  

 

                                                             
7
 Wzór „Wniosku …” stanowi załącznik nr 5 do niniejszej Informacji. 

8
 Wzór „Rozliczenia …” stanowi załącznik nr 6 do niniejszej Informacji. 

mailto:doplatydoczynszu@mr.gov.pl

