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 PROCEDURA 
UDZIELANIA POMOCY FINANSOWEJ Z BUDŻETU PAŃSTWA

DLA OSÓB LUB RODZIN POSZKODOWANYCH
W WYNIKU KATASTROF NATURALNYCH, ZDARZEŃ NOSZĄCYCH 

ZNAMIONA KLĘSKI ŻYWIOŁOWEJ
 

1. Cel procedury: 
Umożliwienie osobom lub rodzinom poszkodowanym w wyniku katastrofy naturalnej 
dostarczenia środków na zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych. 

2. Realizator procedury: 
 

1. Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej

Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku 

- telefon kontaktowy: 85 74 39 475, fax: 85 74 39 214 

2. Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej  

Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku 

- telefon kontaktowy: 85 74 39 298, fax: 85 74 39 214 

3. Oddział Nadzoru i Kontroli w Pomocy Społecznej 

- telefon kontaktowy: 85 74 39 665 

4. Oddział Planowania i Analiz 

- telefon kontaktowy: 85 74 39 520 

 (w godzinach: poniedziałek 800-1600, wtorek – piątek 730-1530) 

3. Formalne podstawy realizacji procedury: Pomoc osobom, które poniosły straty w 
wyniku zdarzeń posiadających znamiona klęski żywiołowej opiera się na przepisach ustawy z 
dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1769 ze zm.).  
 
            Kierownik ośrodka pomocy społecznej na podstawie pozyskanych informacji  o 
wystąpieniu zdarzenia powinien niezwłocznie rozpocząć procedurę wsparcia osób  i rodzin 
poszkodowanych. Informacje uzyskuje między innymi z powiatowego sztabu kryzysowego, 
gminy, mediów oraz innych źródeł. 

1. Złożenie wniosku (ustnego lub pisemnego) przez osobę lub rodzinę poszkodowaną w 
ośrodku pomocy społecznej właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub w trakcie 
wizyty w terenie. 

2. Przeprowadzenie wywiadu środowiskowego niezwłocznie po wystąpieniu zdarzenia przez 
pracownika socjalnego ośrodka pomocy społecznej i zaplanowanie pomocy zgodnie z 
zasadami zawartymi w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz:  

• „Zasadami udzielania ze środków rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i 
usuwanie skutków klęsk żywiołowych pomocy finansowej w formie zasiłków celowych, o 
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których mowa w ustawie o pomocy społecznej, dla rodzin lub osób samotnie 
gospodarujących poszkodowanych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęsk 
żywiołowych” określonymi w piśmie  Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z  dnia 
25.05.2018 r. nr DOLiZK-IV-775-22/2018 (tekst ujednolicony) (załącznik  nr 3 i 4 do 
procedury).

3. Realizacja pomocy w formie wsparcia finansowego gminy lub przyznania zasiłków celowych 
w kwocie do 6.000 zł (ewentualnie w uzasadnionych przypadkach w kwocie do 20.000 zł, a 
także wyższych niż 20.000 zł) – wystąpienie gminy niezwłocznie do Wojewody z wnioskiem 
o przekazanie środków na wypłatę zasiłków celowych. Wnioski złożone w terminie 
odległym od zdarzenia nie będą rozpatrywane. 

4. W przypadku braku środków w budżecie Wojewody, wystąpienie Wojewody do Ministra 
Spraw Wewnętrznych i Administracji z prośbą o przyznanie środków z rezerwy celowej. 

5. Informacja od ministra właściwego do spraw finansów publicznych o przyznaniu środków z 
rezerwy celowej.  

6. Dokonanie podziału środków z budżetu Wojewody na podstawie złożonych wniosków gmin. 
7. Przekazanie środków z budżetu Wojewody do poszczególnych gmin. 
8. Wypłata przez gminę zasiłków celowych osobom lub rodzinom poszkodowanym (w 

przypadku zasiłków w wysokości do 6.000 zł wypłata powinna nastąpić w trybie 
niezwłocznym, maksymalnie w ciągu 2 lub 3 dni od zdarzenia). 

9. Współpraca ośrodka pomocy społecznej z instytucjami oraz firmami ubezpieczeniowymi, w 
których ubezpieczone było mienie osób poszkodowanych oraz z organizacjami 
pozarządowymi.  

10. Na podstawie oceny skali zdarzenia ośrodek pomocy społecznej powinien zastosować inne 
formy pomocy: 

• pomoc psychologiczną, 
• pomoc prawną, 
• pomoc medyczną, 
• opiekę dla dzieci i osób starszych, 
• inne adekwatne formy pomocy, a także podjąć współpracę z organizacjami pozarządowymi, 

szkołami (np. dożywianie). 
11. Rozpoczęcie ewentualnego wsparcia dla osób lub rodzin poszkodowanych w zakresie 

zasiłków celowych w kwotach do 20.000 zł i kwotach wyższych niż 20.000 zł – zgodnie z 
punktem 2 procedury. 

12. Ewentualne wykorzystanie opracowanych projektów decyzji, wniosków oraz formularzy 
załączonych do procedury. 
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Załączniki: 

1. Ogólne zasady udzielania pomocy w formie zasiłków celowych dla osób lub rodzin 
poszkodowanych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej na podstawie 
ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. 

2. Wyciąg z aktów prawnych dotyczących udzielania pomocy dla osób lub rodzin 
poszkodowanych w wyniku zdarzeń klęskowych. 

3. Zasady udzielania ze środków rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i 
usuwanie skutków klęsk żywiołowych pomocy finansowej w formie zasiłków celowych, o 
których mowa w ustawie o pomocy społecznej, dla rodzin lub osób samotnie 
gospodarujących poszkodowanych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęsk 
żywiołowych” określone w piśmie  Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z  dnia 
25.05.2018 r. nr DOLiZK-IV-775-22/2018 (tekst ujednolicony).

4. Zasady udzielania pomocy finansowej z budżetu państwa dla osób i rodzin poszkodowanych 
w wyniku katastrof naturalnych określone w piśmie Ministra Spraw Wewnętrznych i 
Administracji z dnia 24 czerwca 2016 r. nr DOLiZK-IV-775-1/2016: ”Zasady udzielania, ze 
środków rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk 
żywiołowych, pomocy finansowej w formie zasiłków celowych, o których mowa w ustawie o 
pomocy społecznej, dla rodzin lub osób samotnie gospodarujących, poszkodowanych w 
wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej”.

5. Wzór  kwestionariusza wywiadu środowiskowego (Część VII). 
6. Wzór wniosku do Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej o zasiłek celowy dla osób 

poszkodowanych. 
7. Wzór decyzji w sprawie przyznania zasiłku celowego.  
8. Wniosek gminy do Wojewody Podlaskiego o zwiększenie dotacji (6 000 zł). 
9. Wniosek gminy do Wojewody Podlaskiego o zwiększenie dotacji (do 20 000 zł). 
10. Wniosek gminy do Wojewody Podlaskiego o zwiększenie dotacji dla kwot wyższych  niż 20 

000 zł (do 200 000. zł)
11. Wniosek gminy do Wojewody Podlaskiego o zwiększenie dotacji dla kwot wyższych  niż 20 

000 zł (do 100 000. zł) – dotyczy budynków gospodarczych.
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Załącznik nr 1  
  

OGÓLNE ZASADY UDZIELANIA POMOCY W FORMIE ZASIŁKÓW 
CELOWYCH DLA OSÓB LUB RODZIN POSZKODOWANYCH W WYNIKU

ZDARZEŃ NOSZĄCYCH ZNAMIONA KLĘSKI ŻYWIOŁOWEJ
NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 12 MARCA 2004 r. O POMOCY 

SPOŁECZNEJ
(Dz. U. z 2017 r., poz. 1769 ze zm.) 

 
Art. 2 ust. 1 
Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie 
osobom  i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one  w 
stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. 
 
Art. 3 ust. 1 
Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia 
niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności 
człowieka. 
 
Art. 3 ust. 3  
Rodzaj, forma i rozmiar świadczenia powinny być odpowiednie do okoliczności 
uzasadniających udzielenie pomocy. 
 
Art. 4 
Osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej są obowiązane do współdziałania  w 
rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej. 
 
Art. 6 pkt 9 
Osoba samotna – osoba samotnie gospodarująca, niepozostająca w związku małżeńskim  i 
nieposiadająca wstępnych ani zstępnych. 
 
Art. 6 pkt 10 
Osoba samotnie gospodarująca – osoba prowadząca jednoosobowe gospodarstwo domowe. 
 
Art. 6 pkt 14 
Rodzina – osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, 
wspólnie zamieszkujące i gospodarujące 
 
Art. 7 pkt 14 
Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu: zdarzenia 
losowego i sytuacji kryzysowej. 
 
Art. 17 ust. 1 pkt 6 
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Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy przyznawanie i wypłacanie 
zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego 
 
Art. 18 ust. 1 pkt 4 
Do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę należy 
przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską 
żywiołową lub ekologiczną. 
 
Art. 36 pkt 1c 
Świadczeniami pieniężnymi z pomocy społecznej są miedzy innymi zasiłek celowy, 
specjalny zasiłek celowy. 
 
Art. 40 ust. 1 
Zasiłek celowy może być przyznany również osobie albo rodzinie, które poniosły straty  w 
wyniku zdarzenia losowego. 
 
Art. 40 ust. 2  
Zasiłek celowy może być przyznany także osobie albo rodzinie, które poniosły straty  w 
wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej. 
 
Art. 40 ust. 3  
Zasiłek celowy, o którym mowa w ust. 1 i 2, może być przyznany niezależnie od dochodu  i 
może nie podlegać zwrotowi. 
 
Art. 102 ust. 1 
Świadczenia z pomocy społecznej są udzielane na wniosek osoby zainteresowanej, jej 
przedstawiciela ustawowego albo innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej 
przedstawiciela ustawowego. 
 
Art. 104 ust. 1 
Należności z tytułu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej, z tytułu opłat 
określonych przepisami ustawy oraz z tytułu nienależnie pobranych świadczeń podlegają 
ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 
 
Art. 104 ust. 4 
W przypadkach szczególnie uzasadnionych, zwłaszcza jeżeli żądanie zwrotu wydatków na 
udzielone świadczenie, z tytułu opłat określonych w ustawie oraz z tytułu nienależnie 
pobranych świadczeń w całości lub w części stanowiłoby dla osoby zobowiązanej nadmierne 
obciążenie lub też o których mowa w ust.1, na wniosek pracownika socjalnego lub osoby 
zainteresowanej, może odstąpić od żądania takiego zwrotu, umorzyć kwotę nienależnie 
pobranych świadczeń w całości lub w części odroczyć termin płatności albo rozłożyć na raty.   
 
Art. 106 ust. 1 
Przyznanie świadczeń z pomocy społecznej następuje w formie decyzji administracyjnej. 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ  
Z DNIA 25 SIERPNIA 2016 r. W SPRAWIE RODZINNEGO WYWIADU 

ŚRODOWISKOWEGO (Dz. U. z 2017 r. poz. 1788)

§ 2 ust. 1  
Wywiad przeprowadza się w terminie 14 dni roboczych od dnia powzięcia wiadomości o 
konieczności jego przeprowadzenia. 
 
§ 2 ust. 2 
W sprawach niecierpiących zwłoki, wymagających pilnej interwencji pracownika socjalnego 
ośrodka pomocy społecznej lub powiatowego centrum pomocy rodzinie, wywiad 
przeprowadza się niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni roboczych od dnia 
powzięcia wiadomości o potrzebie przyznania świadczenia z pomocy społecznej, zwanego 
dalej „świadczeniem”. 
 
§ 2 ust. 5 
Na podstawie przeprowadzonego wywiadu pracownik socjalny dokonuje analizy i oceny 
sytuacji danej osoby lub rodziny i formułuje wnioski z niej wynikające, stanowiące podstawę 
planowania pomocy. 
 
§ 2 pkt 6 
Wzór kwestionariusza wywiadu jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra 
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2016 r. (Dz. U. z 2017, poz. 1788) –  
w przypadku przyznania ww. wymienionej pomocy przeprowadza się część VII wywiadu – 
dotyczy osób i rodzin poszkodowanych w wyniku sytuacji kryzysowej występującej na skalę 
masową, a także klęski żywiołowej bądź zdarzenia losowego. 
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Załącznik nr 2 
 

Wyciąg z aktów prawnych dotyczących udzielania pomocy dla osób  lub rodzin 
poszkodowanych w wyniku zdarzeń klęskowych 

  
I. Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (tj.: Dz. U. z 2017 r. poz. 
1897):
 
Klęska żywiołowa - rozumie się przez to katastrofę naturalną lub awarię techniczną, których 
skutki zagrażają życiu lub zdrowiu dużej liczby osób, mieniu w wielkich rozmiarach albo 
środowisku na znacznych obszarach, a pomoc i ochrona mogą być skutecznie podjęte tylko 
przy zastosowaniu nadzwyczajnych środków, we współdziałaniu różnych organów i 
instytucji oraz specjalistycznych służb i formacji działających pod jednolitym kierownictwem 
(art. 3 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy). 
 
Katastrofa naturalna - rozumie się przez to zdarzenie związane z działaniem sił natury, w 
szczególności wyładowania atmosferyczne, wstrząsy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne 
opady atmosferyczne, długotrwałe występowanie ekstremalnych temperatur, osuwiska ziemi, 
pożary, susze, powodzie, zjawiska lodowe na rzekach i morzu oraz jeziorach i zbiornikach 
wodnych, masowe występowanie szkodników, chorób roślin lub zwierząt albo chorób 
zakaźnych ludzi albo też działanie innego żywiołu (art. 3 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy). 
 
Awaria techniczna - rozumie się przez to gwałtowne, nieprzewidziane uszkodzenie lub 
zniszczenie obiektu budowlanego, urządzenia technicznego lub systemu urządzeń 
technicznych powodujące przerwę w ich używaniu lub utratę ich właściwości (art. 3 ust. 1 
pkt 3 ww. ustawy). 
 
Katastrofę naturalną lub awarię techniczną mogą wywołać również zdarzenia w 
cyberprzestrzeni oraz działania o charakterze terrorystycznym. 
 
Cyberprzestrzeń - rozumie się przez to przestrzeń przetwarzania i wymiany informacji 
tworzoną przez systemy teleinformatyczne, określone w art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 17 lutego 
2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 
2017 r. poz. 570) wraz z powiązaniami pomiędzy nimi oraz relacjami z użytkownikami. 
 
 
II. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1121.): 
 
Powódź - rozumie się przez to czasowe pokrycie przez wodę terenu, który w normalnych 
warunkach nie jest pokryty wodą, w szczególności wywołane przez wezbranie wody w 
ciekach naturalnych, zbiornikach wodnych, kanałach oraz od strony morza, z wyłączeniem 
pokrycia przez wodę terenu wywołanego przez wezbranie wody w systemach 
kanalizacyjnych (art. 9 ust. 1 pkt 10 ww. ustawy). 
 
 
III. Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z 
usuwaniem skutków powodzi (t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 825), której przepisy stosuje się : 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1342046:part=a3p3&full=1
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• w sprawach związanych z usuwaniem skutków powodzi w rozumieniu art. 9 ust. 1 pkt 10 
ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne, 
• w przypadku gdy wystąpiła powódź o rozmiarach powodujących konieczność zastosowania 
szczególnych rozwiązań określonych w ustawie, gdy środki zastosowane przez właściwe 
organy administracji rządowej i organy jednostek samorządu terytorialnego okazały się 
niewystarczające, • określenia przez Radę Ministrów w drodze rozporządzenia, na podstawie 
danych przekazanych Prezesowi Rady Ministrów przez właściwych wojewodów: 
1) wykazu gmin lub miejscowości poszkodowanych w wyniku wystąpienia powodzi, na 
terenie których stosuje się szczególne rozwiązania określone w ustawie, 
2) rodzaju stosowanych rozwiązań - w zakresie określonym w rozdziale 2 ustawy  o 
szczególnych rozwiązaniach (…) , 
3) w przypadku rozwiązań określonych w art. 5-7 (…) ustawy o szczególnych rozwiązaniach 
(…) – warunków lub okresu ich stosowania lub terminu na dokonanie określonych czynności, 
nie dłuższy niż 12 miesięcy. 
 
Rozdział 2  Szczególne rozwiązania, które mogą być stosowane w przypadku 
wystąpienia powodzi. 
 
Art. 5. 1. Rodzina lub osoba samotnie gospodarująca, w rozumieniu ustawy z dnia 12 marca 
2004 r. o pomocy społecznej, poszkodowana w wyniku wystąpienia powodzi, w celu 
zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej może otrzymać jednorazowy zasiłek 
powodziowy w kwocie do 2 tys. zł, zwany dalej "zasiłkiem". 
2. Zasiłek jest przyznawany niezależnie od dochodów rodziny lub osoby samotnie 
gospodarującej, w rozumieniu ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, i 
nie podlega zwrotowi, z zastrzeżeniem ust. 7. 
3. Zasiłek jest przyznawany na wniosek rodziny lub osoby samotnie gospodarującej,  w 
rozumieniu ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, złożony w terminie 
określonym  w przepisach wydanych na podstawie art. 1 ust. 2 do wójta (burmistrza, 
prezydenta miasta) gminy, na terenie której wnioskodawca poniósł szkodę w wyniku 
powodzi, albo gminy sąsiadującej, na terenie której przebywa w wyniku przeprowadzenia 
ewakuacji albo konieczności opuszczenia zagrożonego miejsca zamieszkania. 
4. Decyzję o przyznaniu zasiłku wydaje wójt (burmistrz, prezydent miasta), o którym 
mowa w ust. 3, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 2 dni od dnia wpłynięcia 
wniosku do organu. 
5. Do wniosku, o którym mowa w ust. 3, wnioskodawca dołącza oświadczenie, że w wyniku 
powodzi doznał szkody majątkowej wraz z określeniem jej wartości, nie ubiegał się o zasiłek 
na terenie innej gminy oraz że wyraża zgodę na weryfikację danych zawartych we wniosku. 
Oświadczenie jest składane pod rygorem poniesienia odpowiedzialności karnej za złożenie 
fałszywych zeznań. 
6. Zasiłek jest wypłacany przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta), o którym mowa w 
ust. 3, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 2 dni od dnia wydania decyzji w 
sprawie przyznania zasiłku, w wysokości: 
1) równej wartości szkody według oświadczenia, o którym mowa w ust. 5, jeżeli nie 
przekracza 2 tys. zł; 
2) 2 tys. zł, jeżeli wartość szkody według oświadczenia, o którym mowa w ust. 5, jest równa 
bądź wyższa niż 2 tys. zł. 
7. Organ wypłacający zasiłek po jego wypłacie dokonuje weryfikacji prawdziwości danych 
zawartych we wniosku, o którym mowa w ust. 3. Jeżeli w wyniku weryfikacji ustalono, że 
rodzina lub osoba samotnie gospodarująca, w rozumieniu ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o 
pomocy społecznej, która otrzymała zasiłek, nie poniosła szkody w wyniku wystąpienia 
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powodzi, organ wypłacający zasiłek wydaje decyzję o jego zwrocie, określając termin jego 
zwrotu nie krótszy niż 7 dni. Do zwrotu zasiłku stosuje się przepisy o postępowaniu 
egzekucyjnym w administracji w zakresie egzekucji obowiązków o charakterze pieniężnym. 
8. Minister właściwy do spraw administracji publicznej określi, w drodze rozporządzenia, 
tryb wypłaty  i szczegółowy tryb zwrotu zasiłku oraz wzór formularza wniosku, o którym 
mowa w ust. 3, uwzględniając konieczność uzyskania danych niezbędnych do identyfikacji 
rodziny lub osób, którym ma być przyznany zasiłek, oraz potrzebę określenia treści 
oświadczenia, o którym mowa w ust. 5,  a także mając na względzie zapewnienie sprawnego 
i terminowego wypłacania zasiłku poszkodowanym oraz skuteczności zwrotu nienależnie 
uzyskanego zasiłku. 
9. Przyznawanie i wypłacanie zasiłku należy do zadań zleconych z zakresu administracji 
rządowej realizowanych przez gminę. 
 

Art. 40. 1. Nadzór nad realizacją zadań związanych z pomocą poszkodowanym sprawuje 
wojewoda. 2. W uzasadnionych przypadkach, w celu przyspieszenia realizacji wypłaty 
zasiłku wojewoda może powierzyć to zadanie podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 2 i 3 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.: 
Dz. U. z 2016 r. poz. 239  ze zm.), z pominięciem otwartego konkursu ofert. Przepis art. 47 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych stosuje się odpowiednio. 

3. Wojewoda podpisuje z podmiotem wymienionym w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie umowę, przyznając 
jednocześnie dotację celową na realizację zadań. 

4. Umowa, o której mowa w ust. 3, określa: 
1) cel, na jaki dotacja została przyznana i termin jego wykonania; 
2) szczegółowy opis zadania, w tym zasady wypłaty pomocy osobom fizycznym 

poszkodowanym  w wyniku powodzi; 
3) wysokość udzielonej dotacji i tryb płatności; 
4) termin wykorzystania dotacji, nie dłuższy niż do dnia 31 grudnia danego roku 

budżetowego; 
5) tryb kontroli wykonywania zadania; 
6) termin i sposób rozliczenia udzielonej dotacji; 
7) termin zwrotu niewykorzystanej części dotacji, nie dłuższy niż 15 dni od określonego w 

umowie dnia wykonania zadania. 
5.  W powyższym przypadku, wojewoda niezwłocznie wydaje decyzję w sprawie zwrotu 

środków budżetu państwa przekazanych jednostce samorządu terytorialnego na wypłaty 
zasiłku, określając kwotę przypadającą do zwrotu. Kwotę przypadającą do zwrotu 
pomniejsza się o środki już przekazane na podstawie decyzji, o których mowa w art. 5 ust. 4. 
ustawy o szczególnych rozwiązaniach (…), tj.: wójta (burmistrza, prezydenta) o przyznaniu 
zasiłku. 
 
IV. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 listopada 2011 
r. w sprawie trybu wypłaty i szczegółowego trybu zwrotu zasiłku powodziowego oraz wzoru 
formularza wniosku o zasiłek powodziowy (Dz. U. z 2011 r. Nr 247, poz. 1477):

Na podstawie art. 5 ust. 8 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o szczególnych 
rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi (t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 825) 
zarządza się, co następuje: 
§ 1. Rozporządzenie określa: 
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 1) tryb wypłaty i szczegółowy tryb zwrotu zasiłku powodziowego udzielanego 
poszkodowanym w wyniku wystąpienia powodzi, zwanego dalej "zasiłkiem";  2) wzór 
formularza wniosku o zasiłek. 
§ 2. 1. Zasiłek wypłaca wójt (burmistrz, prezydent miasta) gminy, na której terenie 
wnioskodawca poniósł szkodę w wyniku powodzi, albo gminy sąsiadującej, na której terenie 
wnioskodawca przebywa w wyniku przeprowadzenia ewakuacji lub konieczności 
opuszczenia zagrożonego miejsca zamieszkania. 
2. Wzór formularza wniosku o zasiłek wraz z oświadczeniem, o którym mowa w art. 5 ust. 5 
ustawy  z dnia 16 września 2011 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem 
skutków powodzi, określa załącznik do rozporządzenia. 
§ 3. 1. Wniosek o zasiłek wraz z oświadczeniem, o którym mowa w § 2 ust. 2, składa w 
imieniu rodziny jej pełnoletni członek. 
2. W razie złożenia wniosku o zasiłek przez więcej niż jednego członka rodziny wszczyna 
się  i prowadzi jedno postępowanie. 
3. Wniosek może zostać złożony przez przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika. 
§ 4. 1. Zasiłek wypłaca się gotówką do rąk własnych osobie, która złożyła wniosek o zasiłek, 
jej przedstawicielowi ustawowemu albo na rachunek bankowy wskazany we wniosku. 2. 
Wypłata zasiłku do rąk własnych wymaga potwierdzenia jego odbioru na piśmie. 
§ 5. 1. Organ wypłacający zasiłek wydaje decyzję o zwrocie zasiłku w przypadku zaistnienia 
przesłanki określonej w art. 5 ust. 7 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o szczególnych 
rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi. 
2. W decyzji określa się w szczególności kwotę przypadającą do zwrotu wraz z odsetkami 
określonymi jak dla zaległości podatkowych oraz termin zwrotu kwoty nienależnie 
pobranego świadczenia. 
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach kwota przypadająca do zwrotu może zostać 
rozłożona na raty na wniosek członka rodziny będącego stroną w postępowaniu o przyznanie 
zasiłku powodziowego albo osoby samotnie gospodarującej, która otrzymała taki zasiłek. 
§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 18 listopada 2011 r. 
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Załącznik nr 3

        
  

                                      
                   DOLiZK-IV-775-10/2017     z dnia 17.08.2017 r.  
Zmiana:     DOLiZK-IV-775-20/2017     z dnia 29.08.2017 r.  

 Zmiana:    DOLiZK-IV-775-22/2018     z dnia 25.05.2018 r. 

  
  

ZASADY 
udzielania, ze środków rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków 
klęsk żywiołowych, pomocy finansowej w formie zasiłków celowych, o których mowa  w ustawie o 

pomocy społecznej, dla rodzin lub osób samotnie gospodarujących, poszkodowanych w wyniku 
zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych 

(teks ujednolicony) 
  

I. Przeznaczenie pomocy, warunki ogólne przyznawania pomocy i podstawa prawna  
1. Pomoc jest udzielana w formie zasiłku celowego przyznawanego, na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 
oraz art. 40 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004  r. o pomocy społecznej (Dz. U. z  2017 r. poz. 
1769, z późn. zm.), przez kierownika ośrodka pomocy społecznej, który działa z upoważnienia wójta 
(burmistrza, prezydenta miasta). Pomoc może być przyznawana niezależnie od kryterium 
dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 powołanej ustawy. Wypłaty zasiłków celowych 
osobom uprawnionym dokonywane są przez właściwe miejscowo ośrodki pomocy społecznej.  
2. Pomoc przeznaczona jest na remont albo odbudowę budynku mieszkalnego lub lokalu 
mieszkalnego, który został zniszczony lub uszkodzony w wyniku powodzi, podtopień, intensywnych 
opadów atmosferycznych, silnych wiatrów, wyładowań atmosferycznych lub osunięć ziemi, zwanych 
dalej „zdarzeniem klęskowym”. Szczegółowe warunki przyznawania pomocy na remont 
budynku/lokalu mieszkalnego określone zostały w pkt II. Szczegółowe warunki przyznawania pomocy 
na odbudowę budynku/lokalu mieszkalnego określone zostały w pkt III.  
3. Przez budynek mieszkalny rozumie się także budynek gospodarczy służący zaspokajaniu 
niezbędnych potrzeb bytowych rodziny lub osoby samotnie gospodarującej, w szczególności 
budynek inwentarski. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia budynku lub budynków 
gospodarczych, wchodzących w skład jednego gospodarstwa domowego, pomoc przyznawana jest 
odpowiednio na remont/odbudowę budynku lub budynków gospodarczych w łącznej kwocie do 
100 tys. zł (słownie: 100 tysięcy złotych) niezależnie od pomocy udzielanej w związku z 
uszkodzeniem lub zniszczeniem budynku/lokalu mieszkalnego.  
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4. Pomoc przyznawana jest rodzinom lub osobom samotnie gospodarującym, prowadzącym,  w dniu 
wystąpienia zdarzenia klęskowego, gospodarstwo domowe w budynku mieszkalnym lub lokalu 
mieszkalnym zniszczonym lub uszkodzonym w wyniku tego zdarzenia, zwanym dalej „osobami 
uprawnionymi”.  
5. Pomoc udzielana jest na wniosek osoby uprawnionej. Wniosek może zostać złożony ustnie do 
protokołu poza siedzibą ośrodka pomocy społecznej, w szczególności w miejscu zdarzenia 
klęskowego. W uzasadnionych przypadkach pomoc może być przyznana z urzędu za zgodą osoby 
uprawnionej.   
6. Jeżeli w zniszczonym lub uszkodzonym budynku/lokalu mieszkalnym gospodarstwo domowe nie 
było prowadzone w dniu zdarzenia klęskowego, nie zachodzą przesłanki do przyznania pomocy. 
Pomoc nie przysługuje również na remont/odbudowę budynku/lokalu innego niż budynek/lokal 
mieszkalny (np. budynku w budowie, domu rekreacyjnego i letniskowego) ani na remont/odbudowę 
obiektów o innym charakterze (np. dróg dojazdowych).  
7. Kwota udzielanej pomocy nie może przekroczyć wysokości szkód wyrządzonych zdarzeniem 
klęskowym w danym budynku/lokalu mieszkalnym.  
8. Podstawą do określenia wysokości przyznawanej pomocy jest rodzinny wywiad środowiskowy, 
przeprowadzony przez właściwy miejscowo ośrodek pomocy społecznej.   
9. W przypadku, gdy w budynku/lokalu mieszkalnym prowadzonych jest faktycznie kilka 
gospodarstw domowych, pomocą może być objęte każde odrębne gospodarstwo domowe, jednakże 
łączna wysokość środków przyznanych na remont/odbudowę budynku/lokalu mieszkalnego nie 
może przekroczyć wysokości kosztów niezbędnych do usunięcia skutków zdarzenia klęskowego w 
budynku/lokalu mieszkalnym.  
10. Pomoc może być przyznawana w drodze jednej lub kilku odrębnych decyzji administracyjnych, 
którym  powinien zostać nadany rygor natychmiastowej wykonalności.  
11. Pomoc może być wypłacana w transzach. W takim przypadku wypłata kolejnej transzy zasiłku 
winna zostać poprzedzona weryfikacją sposobu wykorzystania środków przekazanych w ramach 
wcześniejszej transzy, w szczególności rozliczeniem za pomocą faktur lub rachunków.  
12. Pomoc przyznawana jest niezależnie od odszkodowania przysługującego z tytułu ubezpieczenia 
budynku/lokalu mieszkalnego od skutków klęsk żywiołowych. Zapis ten nie zwalnia jednak organu 
gminy od stosowania zasady miarkowania pomocy.   
13. Pomoc może zostać przyznana odpowiednio na remont/odbudowę wyłącznie jednego 
budynku/lokalu mieszkalnego albo na zakup jednego budynku/lokalu mieszkalnego lub budynku 
mieszkalnego wraz z gruntem, na którym jest posadowiony, albo na zakup jednej działki budowlanej, 
z zastrzeżeniem pkt I.3.   
14. Z kwoty przyznanego zasiłku może zostać sfinansowany remont lub zakup urządzeń 
niezbędnych do doprowadzenia energii, ciepła, wody oraz niezbędnej infrastruktury technicznej 
towarzyszącej budownictwu mieszkalnemu, a także koszty uporządkowania terenu.   
15. Osoby uprawnione powinny przedstawić faktury lub rachunki potwierdzające poniesienie 
wydatków, związanych z remontem/odbudową budynku/lokalu mieszkalnego, dokonanych z kwoty 
przyznanego zasiłku.   
16. W przypadku gdy osoba uprawniona nie rozliczy poniesionych wydatków (np. nie przedstawi 
rachunków lub faktur) albo przeznaczy pomoc na wydatki niezgodne z celem, na jaki została ona 
udzielona, zwrot środków z tytułu udzielonej pomocy następuje na podstawie ustawy o pomocy 
społecznej.  
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II. Warunki przyznawania pomocy na remont budynku/lokalu mieszkalnego.  

1. Pomoc przysługuje na remont uszkodzonego budynku/lokalu mieszkalnego.  
2. Wysokość pomocy ze środków rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie 
skutków klęsk żywiołowych nie może przekroczyć kwoty 20 tys. zł (słownie: dwadzieścia tysięcy 
złotych), przyznawanej w związku ze szkodami w jednym budynku/lokalu mieszkalnym, z 
zastrzeżeniem pkt I.3.   
3. Osobami  uprawnionymi  są:  

a) właściciel budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego,  
b) osoba, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do zniszczonego lub uszkodzonego  

lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego,  
c) osoba, której przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego,  
d) osoba, która jest najemcą lokalu mieszkalnego albo budynku mieszkalnego,  
e) osoba, na rzecz której ustanowione zostało prawo dożywocia.  

4. Pomoc na remont budynku/lokalu mieszkalnego może zostać udzielona osobom, o których mowa  
w pkt II.3  lit. d - e, pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody właściciela na przeprowadzenie 
remontu budynku/lokalu mieszkalnego. W przypadku wyrażenia zgody przez właściciela nie będzie 
on mógł ubiegać się o pomoc na remont budynku/lokalu mieszkalnego będącego przedmiotem 
najmu lub prawa dożywocia.  
5. Zasiłek pomniejsza się o kwotę już przyznanego, z uwagi na to samo zdarzenie, zasiłku celowego  z 
rezerwy celowej budżetu państwa w wysokości do 6.000 zł, o którym mowa w Zasadach udzielania, 
ze środków rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk 
żywiołowych,  pomocy finansowej w formie zasiłków celowych, o których mowa w ustawie o pomocy 
społecznej, dla rodzin lub osób samotnie gospodarujących, poszkodowanych w wyniku zdarzeń 
noszących znamiona klęski żywiołowej, zatwierdzonych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i 
Administracji w dniu 24 czerwca 2016 r. (pismo znak: DOLIZK-IV-775-1/2016), tj. o kwotę, która 
została przyznana/ przeznaczona na prace związane z remontem budynku/lokalu mieszkalnego lub 
remontem/zakupem urządzeń i wykonaniem robót porządkowych, o których mowa w pkt I.14.  
6. W szczególnych przypadkach, uzasadnionych rzeczywistymi potrzebami osób uprawnionych oraz 
skalą szkód w budynku/lokalu mieszkalnym, wyrządzonych w wyniku zdarzenia klęskowego, 
wojewoda może wnioskować do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o uruchomienie 
środków na zasiłek celowy na remont budynku/lokalu mieszkalnego w kwocie wyższej niż wskazana 
w pkt II.2.  Wysokość pomocy ze środków rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i 
usuwanie skutków klęsk żywiołowych nie może przekroczyć kwoty 200 tys. zł (słownie: dwieście 
tysięcy złotych), przyznawanej w związku ze szkodami w jednym budynku/lokalu mieszkalnym. 
Kwoty pomocy finansowej, przyznawane w zależności od oszacowanego procentu zniszczeń 
/uszkodzeń, określa załącznik nr 2 do Zasad,  a w przypadku budynku gospodarczego załącznik nr 1 
do Zasad, z tym że w przypadku budynku/budynków gospodarczych wysokość pomocy nie może 
przekroczyć, niezależnie od liczby zniszczonych lub uszkodzonych budynków gospodarczych, 
łącznie kwoty 100 tys. zł (słownie: sto tysięcy złotych).  
  
III. Warunki przyznawania pomocy na odbudowę budynku/lokalu mieszkalnego  
1. Pomoc przysługuje na odbudowę budynku/lokalu mieszkalnego. Niniejsze warunki mają 
zastosowanie również do: odtworzenia budynku/lokalu mieszkalnego w innym miejscu lub o innych 
wymiarach, zakupu budynku/lokalu mieszkalnego albo budynku mieszkalnego wraz z gruntem, na 
którym jest posadowiony albo zakupu działki budowlanej.   
2. Pomoc może być przyznana, jeżeli zniszczony budynek mieszkalny posiada decyzję o nakazie 
rozbiórki.  (ppkt uchylony)  
3. Wysokość pomocy ze środków rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie 
skutków klęsk żywiołowych nie może przekroczyć kwoty 200 tys. zł (słownie: dwieście tysięcy 
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złotych), przyznawanej w związku ze szkodami w jednym budynku/lokalu mieszkalnym, z 
zastrzeżeniem pkt I.3.  W przypadku budynków gospodarczych, o których mowa w pkt 1.3, 
wysokość pomocy ze środków rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie 
skutków klęsk żywiołowych nie może przekroczyć kwoty 100 tys. zł (słownie: sto tysięcy złotych) 
niezależnie od liczby zniszczonych lub uszkodzonych budynków gospodarczych. Kwoty pomocy 
finansowej, przyznawane w zależności od oszacowanego procentu zniszczeń/uszkodzeń, określa 
załącznik nr 2 do Zasad, a w przypadku budynku gospodarczego załącznik nr 1 do Zasad.  
4. Osobami uprawionymi są:  

a) właściciel budynku mieszkalnego/lokalu mieszkalnego,  
b) osoba, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do zniszczonego lub uszkodzonego 

lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego,  
c) osoba, której przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego.  

5. Zasiłek pomniejsza się o kwotę już przyznanego, z uwagi na to samo zdarzenie:  
a) zasiłku celowego, o którym mowa w pkt II,  
b) zasiłku celowego z rezerwy celowej budżetu państwa w wysokości do 6.000 zł, o którym mowa 

w Zasadach udzielania, ze środków rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie 
skutków klęsk żywiołowych,  pomocy finansowej w formie zasiłków celowych, o których mowa w 
ustawie o pomocy społecznej, dla rodzin lub osób samotnie gospodarujących, poszkodowanych w 
wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej, zatwierdzonych przez Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji w dniu 24 czerwca 2016 r. (pismo znak: DOLIZK-IV-775-1/2016), tj. o 
kwotę, jaka została przyznana/przeznaczona na  prace związane z remontem budynku/lokalu 
mieszkalnego oraz remontem/zakupem urządzeń i wykonaniem robót porządkowych wymienionych 
w pkt I.14, jeżeli nie został on uwzględniony (odliczony) w wysokości pomocy określonej w pkt II.  
6. Z kwoty przyznanego zasiłku mogą zostać sfinansowane koszty rozbiórki zniszczonego budynku.  

  
  
IV. Uruchamianie środków rezerwy celowej na wypłatę zasiłków celowych  
1. W celu uruchomienia środków na zasiłki celowe z budżetu państwa wójt gminy (burmistrz, 
prezydent miasta) sporządza i przedstawia wojewodzie listę uszkodzonych lub zniszczonych 
budynków/lokali mieszkalnych w poszczególnych miejscowościach z opisem szkody i szacowaną 
kwotą zasiłku.  
2. Wojewoda dokonuje wstępnej weryfikacji danych zawartych w ww. listach, sporządza zbiorczą 
listę zasiłków z terenu województwa i wnioskuje do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o 
uruchomienie środków z rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków 
klęsk żywiołowych.  
3. Zbiorcza lista zasiłków, o której mowa w pkt IV.2, stanowiąca załącznik do wniosku wojewody  o 
uruchomienie środków z budżetu państwa, powinna zawierać: a) informację o rodzaju i dacie 
zdarzenia klęskowego,  

b) nazwę gminy/gmin,   
c) liczbę rodzin/osób samotnie gospodarujących, które poniosły straty,  
d) syntetyczną informację  o rodzaju i rozmiarach szkód w każdej gminie,   
e) wysokość środków wnioskowanych do przyznania każdej gminie na wypłatę zasiłków.  

4. W przypadku wniosku, o którym mowa w pkt II.6 i pkt III, wojewoda, oprócz danych 
wymienionych w pkt IV.3, powinien dodatkowo przedstawić informacje dotyczące: miejscowości, 
w których położone są zniszczone lub uszkodzone budynki mieszkalne lub lokale mieszkalne; liczby 
takich budynków/lokali mieszkalnych w poszczególnych miejscowościach; wysokości szkód w 
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poszczególnych budynkach/lokalach mieszkalnych oraz wysokości wnioskowanej kwoty zasiłku dla 
osób uprawnionych w związku ze szkodami w konkretnych budynkach/lokalach mieszkalnych. 
5. W przypadku wniosku, o którym mowa w pkt II.6 i pkt III, oszacowania wysokości szkód w 
budynku/lokalu mieszkalnym dokonuje osoba posiadająca uprawnienia zawodowe w zakresie 
szacowania nieruchomości albo komisja do spraw szacowania strat, powołana przez wójta 
(burmistrza, prezydenta miasta), w której bierze udział pracownik organu nadzoru budowlanego 
wykonujący zadania służbowe.  
6. W sprawach prowadzonych w trybie Zasad udzielania, ze środków rezerwy celowej budżetu 
państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, pomocy finansowej w formie 
zasiłków celowych, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej, dla rodzin lub osób samotnie 
gospodarujących, poszkodowanych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych, jakie 
wystąpiły od maja 2017 r., zatwierdzonych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 
pismem z dnia 28 lipca 2017 r. o sygn. DOLiZK-IV-775-6/2017, stosuje się niniejsze zasady.    
7. W celu sprawnego udzielenia pomocy, w razie konieczności, wójt (burmistrz, prezydent miasta) i 
starosta powinni zapewnić służbom pomocy społecznej, odpowiednie do potrzeb, wsparcie ze strony 
innych pracowników samorządowych gminy lub powiatu.  

Załączniki  
do Zasad udzielania, ze środków rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk 

żywiołowych, pomocy finansowej w formie zasiłków celowych, o których mowa   
w ustawie o pomocy społecznej, dla rodzin lub osób samotnie gospodarujących, poszkodowanych 

w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych  

Załącznik nr 1  Kwoty pomocy finansowej przyznawane w zależności od oszacowanego procentu 
zniszczeń/uszkodzeń   
   

Procentowy udział 
zniszczenia/uszkodzenia  

Kwoty pomocy - 
do:  

5-10%  6.000  

11-20%  9.500  

21-30%  13.000  

31-40%  16.500  

41-50%  20.000  

51-55%  25.000  

56-60%  30.000  

61-65%  40.000  

66-70%  55.000  

71-75%  70.000  

76-80%  85.000  

>81%  100.000  
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Załącznik nr 2   
Kwoty pomocy finansowej przyznawane w zależności od oszacowanego procentu 
zniszczeń/uszkodzeń   
  

Procentowy udział 
zniszczenia/uszkodzenia  Kwoty pomocy - do:  

5-20%  20.000  

21-30%  26.000  

31-40%  33.000  

41-50%  40.000  

51-55%  50.000  

56-60%  60.000  

61-65%  80.000  

66-70%  110.000  

71-75%  140.000  

76-80%  170.000  

>81%  200.000  

  

Postanowienia przejściowe określone w Zasadach DOLiZK-IV-775-20/2017  z dnia 29.08.2017 r.  
Zasady udzielania, ze środków rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk 

żywiołowych, pomocy finansowej w formie zasiłków celowych, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej, dla 

rodzin lub osób samotnie gospodarujących, poszkodowanych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych, 

zatwierdzone przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji pismem z dnia 17 sierpnia 2017 r. o sygn. DOLiZK-IV-

775-10/2017, stosuje się w brzmieniu uwzględniającym niniejsze zmiany.  
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Załącznik nr 4
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Załącznik nr 5
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Załącznik nr 6

WZÓR 

Imię i nazwisko wnioskodawcy  ............................................................ 

Miejsce zamieszkania i adres................................................................ 

………………………………………………………………………………... 

 
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w 

.......................................................... 

WNIOSEK 

o zasiłek celowy w związku z wystąpieniem zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej 
dla osób lub rodzin, które poniosły straty w gospodarstwach domowych (budynkach 
mieszkalnych, podstawowym wyposażeniu gospodarstw domowych) do ………….. zł 

Uzasadnienie: 
 

W dniu ……………, w wyniku ………….……………………………………, zostały uszkodzone: 

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………… 
 (opisać zakres poniesionych strat w substancji budynku, wyposażeniu gospodarstwa domowego, podać powierzchnię i liczbę 
pomieszczeń, które  uległy zniszczeniu oraz określić stopień zniszczenia i wartość szacunkową szkody).

 
Oświadczam, że: 

1) szkody spowodowane przez zdarzenie*: 

 uniemożliwiają/umożliwiają* dalsze zamieszkanie w budynku, 

 uniemożliwiają/umożliwiają* zaspakajanie niezbędnych potrzeb bytowych, 

 uniemożliwiają/umożliwiają* prowadzenia gospodarstwa domowego, 

 uniemożliwiają/umożliwiają* podjęcie lub kontynuowanie nauki przez dzieci, 
 uniemożliwiają/umożliwiają* zapewnienie opieki medycznej i zakup leków, w tym zwłaszcza 

poszkodowanym nieobjętych ubezpieczeniem. 
 

Zobowiązuję się do wykorzystania przyznanego mi zasiłku celowego zgodnie z przeznaczeniem i 
przedłożenie rachunków/faktur/dokumentów potwierdzających poniesione koszty na usunięcie strat 
powstałych w gospodarstwach domowych (budynkach mieszkalnych, podstawowym wyposażeniu 
gospodarstw domowych) w terminie określonym przez ośrodek pomocy społecznej. 
*

Jestem świadoma/świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.  
..................................................... ..................................................... 
 (data wypełnienia wniosku) (czytelny podpis wnioskodawcy) 
*

 Niepotrzebne skreślić. 
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 Załącznik nr 7 

 
 

                                                   ..............................................., dnia ......................... roku 
     (nazwa miejscowości siedziby organu i data wydania decyzji) 

 ................................................................. 
(oznaczenie organu wydającego decyzję) 
............................................................. 
(numer decyzji)     
............................................................. 
............................................................ 
      ............................................................. 
        (dane adresata decyzji, imię nazwisko, adres) 
 

DECYZJA 
 
Na podstawie art. 106 ust. 1 w związku art. 40 ust. 2, 3 ustawy z dnia  12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej (Dz. U z 2017 r., poz. 1769 ze zm.), art. 108 § 1 kpa oraz na podstawie upoważnienia 
Wójta/Burmistrza/Prezydenta Miasta Nr …………. z dnia……………….do wydawania decyzji 
administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do 
właściwości gminy, po rozpatrzeniu wniosku Pani/a ............................ ............................., zam. 
...……................................ o przyznanie zasiłku celowego na przeciwdziałanie i usunięcie skutków 
zdarzenia posiadającego znamiona klęski żywiołowej.  o r z e k a m:  

 
przyznać zasiłek celowy w kwocie .......................  
Wypłata świadczenia nastąpi w dniu……………..  
Decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności ze względu na ważny interes strony. 
 

Uzasadnienie 
 

W dniu ............. złożył Pan/i wniosek o przyznanie pomocy finansowej  z uwagi na zdarzenie 
losowe jakie dotknęło jego rodzinę. W dniu ................... doszło do zalania budynku mieszkalnego - 
zamieszkiwanego do tej pory przez wnioskodawcę i jego rodzinę - w wyniku którego całkowitemu 
zniszczeniu uległo wyposażenie tego budynku. Naprawa budynku i jego przywrócenie do stanu 
poprzedniego wymaga bardzo dużych nakładów finansowych.  
 W wyniku przeprowadzonego wywiadu środowiskowego potwierdzono stan rzeczy wskazany we 
wniosku, a w szczególności fakt zalania oraz zniszczenia budynku mieszkalnego. Mając na uwadze 
treść art. 40 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej należy uznać, iż w sytuacji zaistniałego zdarzenia i 
zniszczenia dotychczasowego dorobku rodziny zasadne jest przyznanie pomocy. Przy określeniu 
wysokości zasiłku wzięto pod uwagę możliwość funkcjonowania we własnym mieszkaniu, pilne prace, 
lub zakupy, które trzeba wykonać, by móc zaspokajać niezbędne potrzeby bytowe, straty i potrzeby w 
gospodarstwie domowym, czy w poszkodowanych rodzinach dzieci będą mogły podjąć lub 
kontynuować naukę, czy jest możliwość zapewnienia opieki medycznej i zakupu leków dla 
poszkodowanych. 
  
Dlatego też orzeczono jak w sentencji. 
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 Jednocześnie zobowiązuje się stronę do przedłożenia rachunków/ faktur  w Ośrodku 
potwierdzających poniesione koszty na usunięcie strat powstałych w gospodarstwach domowych 
(budynkach mieszkalnych, podstawowym wyposażeniu gospodarstw domowych) w terminie do 
………………….. 
 

Informuje się zgodnie z treścią art. 109 ustawy o pomocy społecznej, iż osoby i rodziny 
korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej są obowiązane niezwłocznie poinformować organ, 
który przyznał świadczenie, o każdej zmianie w ich sytuacji osobistej, dochodowej i majątkowej, 
która wiąże się z podstawą do przyznania świadczeń. 
 

Stosownie do przepisu art. 98 ustawy o pomocy społecznej świadczenia nienależnie pobrane 
podlegają zwrotowi od osoby lub rodziny korzystającej ze świadczeń z pomocy społecznej, 
niezależnie od dochodu rodziny.  

Pouczenie
 
 Od niniejszej decyzji stronie służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w 
............................. za pośrednictwem ................................................. w terminie 14 dni od dnia 
doręczenia niniejszej decyzji.  

Jednocześnie zgodnie z art. 127a § 1 kpa w trakcie biegu terminu na wniesienie odwołania 
strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia oświadczenia o zrzeczeniu 
się prawa do wniesienia odwołania decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

 
Otrzymują: 
1. adresat 
2. a/a.                                                          
                                                                                               .......................................................... 

         Podpis z podaniem imienia i nazwiska 
        oraz stanowiska służbowego 
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Załącznik nr 8 
 
 

Nazwa gminy  

      Adres      
………….….….., dnia …………. 20…. r. 

                           
Wojewoda Podlaski  

 

          W związku ze zdarzeniem noszącym znamiona klęski żywiołowej, które wystąpiło na 
terenie gminy ………………………….…….w dniu …………….……..20…. r. zwracam się 
z prośbą o zwiększenie  planu dotacji na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 20…. r. w dz. 852 – Pomoc 
społeczna, rozdz. 85278 § 2010 w kwocie   ……………. zł.  
 W wyniku zdarzeń (silne wiatry, intensywne opady deszczu, gradobicie, powódź, 
osuwiska)/X, biorąc pod uwagę zasady udzielania pomocy finansowej określone przez 
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 maja 2018 r. nr  DOLiZK-IV-
775-22/2018, straty w gospodarstwach domowych (budynki mieszkalne, podstawowe 
wyposażenie  gospodarstwa domowego)  poniosło …..….. osób w …….…. rodzinach, w 
budynkach mieszkalnych …….. 

Rodzaj i rozmiar powstałych szkód: 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
 
Środki w kwocie …….............… zł przeznaczone zostaną na : 

I. zaliczkowe uruchomienie środków (przed dokładnym oszacowaniem strat 
wyrządzonych w gospodarstwach domowych) z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków 
celowych w wysokości do 6.000 zł – w trybie art. 40 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 
o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 ze zm.)XX 

II. wypłatę zasiłków celowych w wysokości do 6.000 zł – w trybie art. 40 ust. 2 i 3 
ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – na podstawie przeprowadzonego 
wywiadu środowiskowego, dla osób i rodzin poszkodowanych w wyniku zaistniałych 
zdarzeń (zgodnie z tabelą). XX 
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x – niepotrzebne skreślić 
xx –  do wyboru (pkt I lub pkt II) 
xxx – wymienić liczbę budynków zniszczonych/uszkodzonych w jednym gospodarstwie 
domowym

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

Wójt/Burmistrz/Prezydent 

Miejscowość, w której 
położony jest zniszczony 
lub uszkodzony 
budynek/lokal  
mieszkalny

budynek 
uszkodzony

      budynek                                            
zniszczony                                                                 

Liczba 
budynków/lokali 
mieszkalnych xxx

Wysokość 
powstałych szkód 
w budynku/lokalu 
mieszkalnym w zł

Wysokość 
wnioskowanej 
kwoty zasiłku   
dla osób 
uprawnionych w 
zł

    

    

    

    

    

Razem 
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 Załącznik nr 9
Nazwa gminy  
      adres 

………….……….., dnia                   20…r. 

Wojewoda Podlaski  
 

          W związku ze zdarzeniem noszącym znamiona klęski żywiołowej, które wystąpiło na 
terenie gminy ………….w dniu ………..20….r. zwracam się z prośbą o zwiększenie  planu 
dotacji na realizację  zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminom ustawami na 20…r. w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85278 § 2010 w 
kwocie   ……………. zł.  

 W wyniku zdarzeń (silne wiatry, intensywne opady deszczu, gradobicie, powódź, 
osuwiska)x uszkodzeniu uległo …… budynków mieszkalnych.  Środki w kwocie ……… zł 
przeznaczone zostaną na wypłatę zasiłków celowych w wysokości do 20.000 zł – w trybie 
art. 40 ust 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r., poz. 
1769 ze zm.) oraz zgodnie z zasadami udzielania pomocy finansowej określonymi przez 
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 maja 2018 r. nr  DOLiZK-IV-
775-22/2018  na podstawie przeprowadzonego wywiadu środowiskowego, przeznaczonych 
na remont budynków/lokali mieszkalnych uszkodzonych lub zniszczonych, w których w dniu 
zdarzenia klęskowego prowadzone były gospodarstwa domowe, dla osób i rodzin 
poszkodowanych w wyniku zaistniałych zdarzeń.    

x- niepotrzebne skreślić 
xx – wymienić liczbę budynków zniszczonych/uszkodzonych w jednym gospodarstwie 
domowym

………………………….. 
Wójt/Burmistrz/Prezydent 

    

Miejscowość, 
w której 

położony jest 
zniszczony 

lub 
uszkodzony 

budynek/lokal  
mieszkalny

Liczba 
budynków
/lokali 
mieszkalnyc
h xx)

Opis 
powstałej 
szkody

Wysokość 
powstałych  
szkód  w 
budynku/lokalu 
mieszkalnym w 
zł

Wysokość 
wnioskowa
nej kwoty 

zasiłku   
dla osób 

uprawnion
ych w zł

Odbudowa 
czy 

remont -
zaznaczyć

Wysokość 
przyznanego 

wcześniej  
zasiłku 

celowego  w zł 
/w przypadku 

udzielenia 
takiego zasiłku/

     

     

     

Razem   
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 Załącznik nr 10

Nazwa gminy  
      adres 

……….., dnia                   20…r. 
                           

Wojewoda Podlaski  
 

          W związku ze zdarzeniem noszącym znamiona klęski żywiołowej, które wystąpiło na 
terenie gminy ………….w dniu ………..20…r. zwracam się z prośbą o zwiększenie  planu 
dotacji na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminom ustawami na 20… r. w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85278 § 2010 
w kwocie   ……………. zł.  

 W wyniku zdarzeń (silne wiatry, intensywne opady deszczu, gradobicie, powódź, 
osuwiska)x uszkodzeniu uległo …… budynków mieszkalnych. Środki w kwocie ……… zł 
przeznaczone zostaną na wypłatę zasiłków celowych w kwotach do 200.000 zł – w trybie 
art. 40 ust 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r., poz. 
1769 ze zm.) oraz zgodnie z zasadami udzielania pomocy finansowej określonymi przez 
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 maja 2018 r. nr  DOLiZK-IV-
775-22/2018.  

 

Miejscowość
, w której 

położony jest 
zniszczony 

lub 
uszkodzony 
budynek/lok

al  
mieszkalny

Liczba 
budynków
/lokali 
mieszkalnych    
xx)

Opis 
powstał
ej 
szkody 

Wysokość  
powstałych 
szkód w  
budynku/lok
alu 
mieszkalny
m w zł

Procento
wy 
udział 
zniszcze
nia

Kwota 
wnioskow
anego  
zasiłku 
celowego   
w zł 

Odbudo
wa czy 
remont-
zaznaczy
ć

Wysokość 
przyznane
go 
wcześniej  
zasiłku 
celowego 
w zł  
/w 
przypadku 
udzielenia 
takiego 
zasiłku/ 

     

     

     

Razem    

 x- niepotrzebne skreślić 
xx – wymienić liczbę budynków zniszczonych/uszkodzonych w jednym gospodarstwie 
domowym

………………………….. 
Wójt/Burmistrz/Prezydent 
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 Załącznik nr 11 

 (dotyczy budynków gospodarczych )

Nazwa gminy  
      adres 

……….., dnia                   20…r. 
Wojewoda Podlaski  

 
          W związku ze zdarzeniem noszącym znamiona klęski żywiołowej, które wystąpiło na 
terenie gminy ………….w dniu ………..20…r. zwracam się z prośbą o zwiększenie  planu 
dotacji na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminom ustawami na 20… r. w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85278 § 2010 
w kwocie   ……………. zł.  

 W wyniku zdarzeń (silne wiatry, intensywne opady deszczu, gradobicie, powódź, 
osuwiska)x uszkodzeniu uległo …… budynków gospodarczych . Środki w kwocie ……… zł 
przeznaczone zostaną na wypłatę zasiłków celowych w kwotach do 100.000 zł – w trybie 
art. 40 ust 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r., poz. 
1769 ze zm.) oraz zgodnie z zasadami udzielania pomocy finansowej określonymi przez 
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 maja 2018 r. nr  DOLiZK-IV-
775-22/2018. 

Miejscowość, 
w której 
położony jest 
zniszczony 
lub 
uszkodzony 
budynek 
gospodarczy

Liczba 
budynk
ów 
gospod
arczych  
xx)

Opis powstałej 
szkody 

Wysokość 
szkód    w 
budynku 
gospodarcz
ym w zł 

Procentowy 
udział 
zniszczenia

Wysokość 
wnioskowanej 
kwoty zasiłku   
dla osób 
uprawnionych   
w zł 

Odbudo
wa czy 
remont-
zaznaczy
ć

Wysokość 
przyznaneg
o 
wcześniej  
zasiłku 
celowego 
w zł  
/w 
przypadku 
udzielenia 
takiego 
zasiłku/ 

      

      

      

Razem    

 x- niepotrzebne skreślić 
xx – wymienić liczbę budynków zniszczonych/uszkodzonych w jednym gospodarstwie 

………………………….. 
Wójt/Burmistrz/Prezydent 
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