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ZASADY PRZYZNAWANIA POMOCY OSOBOM POSZKODOWANYM PRZEZ 
KLĘSKI ŻYWIOŁOWE NA  ZABEZPIECZENIE PODSTAWIOWYCH 

(BIEŻĄCYCH) POTRZEB OSÓB/RODZIN POSZKODOWANYCH 

I. Ogólne założenia
1. Pomoc finansowa z budżetu państwa na zabezpieczenie podstawowych (bieżących) 

potrzeb osób/rodzin  poszkodowanych może zostać przekazana w sytuacji, gdy gmina 
nie jest w stanie udzielić pomocy poszkodowanym ze środków własnych.

2. Kwota udzielonej pomocy z budżetu państwa dla najbardziej poszkodowanych 
osób/rodzin nie może przekraczać 6.000 zł (słownie: sześć tysięcy złotych).

3. Gmina może przyznać dodatkowe świadczenia ze środków własnych, jednak powinno 
być ono dokonane w trybie art. 40 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, który stanowi: 
„Zasiłek celowy może być przyznany również osobie albo rodzinie, które poniosły straty 
w wyniku zdarzenia losowego.”, a łączna kwota przyznanej pomocy nie może być 
wyższa niż wysokość poniesionych strat.

4. Dotacja przeznaczona jest na zabezpieczenie podstawowych (bieżących) potrzeb 
poszkodowanych w wyniku silnych wiatrów (huragany, trąba powietrzna), intensywnych 
opadów deszczu, gradobicia, powodzi lub osuwisk ziemi, zwanych dalej „zdarzeniem 
klęskowym”. Ze środków dotacji możliwe jest finansowanie jedynie zakupu żywności, 
wody pitnej, ubrań, leków np. w przypadku ewakuacji, utraty całego dobytku lub 
znacznej jego części uniemożliwiającej funkcjonowanie osoby/rodziny. 

5. Ciężar zgromadzenia materiału dowodowego i ustalenie na tej podstawie stanu 
faktycznego spoczywa na ośrodku pomocy społecznej gminy, a nie na Wojewodzie. 

6. Świadczenia finansowane ze środków własnych gminy oraz z rezerwy celowej budżetu 
państwa mogą być przyznane na podstawie jednej decyzji, jednakże w sentencji tejże 
decyzji należy zamieścić odrębne punkty dotyczące rodzaju i źródła pochodzenia 
środków wraz z  wysokością i przeznaczeniem obu zasiłków celowych. 

7. Prawidłowość wykorzystania dotacji na wypłatę zasiłków celowych dla osób i rodzin 
poszkodowanych w wyniku zdarzeń mających znamiona klęski żywiołowej może być 
przedmiotem kontroli prowadzonej przez Wojewodę Małopolskiego.

II. Warunki przyznania pomocy poszkodowanej osobie/rodzinie
1. Pomoc przysługuje rodzinom lub osobom samotnie gospodarującym, prowadzącym 

w dniu wystąpienia zdarzenia klęskowego, gospodarstwo domowe w budynku 
mieszkalnym lub lokalu mieszkalnym uszkodzonym w wyniku zdarzenia klęskowego.

2. Przy określaniu wysokości zasiłku należy brać pod uwagę:
a) możliwość funkcjonowania we własnym mieszkaniu (czy może stanowić schronienie 

dla poszkodowanych, czy nie stwarza dodatkowego zagrożenia na skutek uszkodzeń, 
czy konieczne jest zapewnienie innego schronienia w okresie przejściowym);

b) zakupy, jakie trzeba pilnie dokonać, by móc zaspokoić niezbędne potrzeby bytowe;
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c) rzeczywiste straty i potrzeby w gospodarstwie domowym (podstawowy sprzęt 
gospodarstwa domowego, żywność i dostęp do wody pitnej);

d) czy w poszkodowanych rodzinach dzieci będą mogły podjąć lub kontynuować 
naukę;

e) czy jest możliwość zapewnienia opieki medycznej i zakupu leków dla 
poszkodowanych, w  tym zwłaszcza nieobjętych ubezpieczeniem.

3. Podstawą do określenia wysokości przyznanej pomocy jest rodzinny wywiad 
środowiskowy (cześć VII) przeprowadzony przez ośrodek pomocy społecznej oraz 
protokół z prac komisji szacującej straty.
W pracach komisji szacującej straty winna brać udział przynajmniej jedna osoba mogąca 
być biegłym w zakresie budownictwa w rozumieniu art. 84 Kodeksu postępowania 
administracyjnego (kodeks nie ustanawia jakichkolwiek formalnych kryteriów 
kwalifikacji biegłego - oznacza to, że biegłym w rozumieniu ww. przepisu może być 
zarówno osoba wpisana na przewidzianą przepisami prawa listę biegłych 
(rzeczoznawców), jak i osoba spoza tej listy, która ma wiedzę fachową w danej 
dziedzinie).

III. Warunki przekazania dotacji
1. Pomoc finansową z budżetu państwa osobom poszkodowanym w wyniku zdarzeń 

mających znamiona klęski żywiołowej udziela się na wniosek gminy, złożony 
najpóźniej w ciągu 7 dni od wystąpienia tych zdarzeń. 

2. Gmina może otrzymać środki z budżetu państwa na pokrycie kwot wypłacanych zasiłków 
celowych, jeżeli suma strat w infrastrukturze komunalnej gminy oraz przewidywanych 
wydatków na pomoc finansową dla osób/rodzin, które poniosły straty 
w lokalach/budynkach mieszkalnych, przekracza 5% dochodów własnych gminy z roku 
poprzedzającego zdarzenie.

3. Dotacja może być przyznana na podstawie wydanych decyzji administracyjnych 
w sprawie przyznana zasiłku celowego, zgodnie z art. 106 ustawy o pomocy społecznej, 
który stanowi, iż „Przyznanie świadczeń z pomocy społecznej następuje 
w formie decyzji administracyjnej”. W sentencji decyzji przyznającej pomoc należy 
określić cel przyznania pomocy.

 
IV. Wymagana dokumentacja

1. Gmina sporządza wniosek szczegółowy o dotację z wyszczególnieniem nr decyzji oraz 
protokołów komisji szacującej straty na załączonym formularzu nr 1. 

2. Do wniosku (formularz nr 1) należy dołączyć dokumentację fotograficzną dotyczącą 
poszczególnych osób lub rodzin, które odniosły szkody – załączone do wniosku zdjęcia 
powinny obrazować poniesione straty. Nie jest wymagane, aby zdjęcia były wykonane 
w chwili zdarzenia. Zdjęcia powinny być wykonane przez komisję lub pracownika 
socjalnego, np. podczas przeprowadzania wywiadu środowiskowego.


