
 

Załącznik  do Zarządzenia Nr  56/2019  
Kierownika Miejsko-Gminnego  

Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku  
z dnia 4 listopada 2019 r.  

 
 
 

PROCEDURA  
UDZIELANIA POMOCY FINANSOWEJ Z BUDŹETU PAŃSTWA  

DLA OSÓB LUB RODZIN POSZKODOWANYCH W WYNIKU 

KATASTROF NATURALNYCH, ZDARZEŃ NOSZĄCYCH ZNAMIONA 

KLĘSKI ŻYWIOŁOWEJ 

 
I. Cel procedury: 

Umożliwienie osobom lub rodzinom poszkodowanym w wyniku katastrofy naturalnej bądź 

zdarzeń noszących znamiona klęski naturalnej dostarczenia środków na zaspokojenie 

niezbędnych potrzeb życiowych. 

II. Podstawa prawna i warunki ogólne przyznawania pomocy  

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 2019 r. 

poz. 1507, ze zm.), przez Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku , 

który działa z upoważnienia Burmistrza Łasku. Pomoc może być przyznawana niezależnie od 

kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 powołanej wyżej ustawy. Wypłaty 

zasiłków celowych osobom uprawnionym dokonywane są przez Miejsko-Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Łasku zwanym dalej „MGOPS w Łasku”. 

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".  

3. Szczegółowe warunki przyznawania pomocy na remont budynku/lokalu mieszkalnego 

określone zostały w pkt III.  

4. Szczegółowe warunki przyznawania pomocy na odbudowę budynku/lokalu mieszkalnego 

określone zostały w pkt IV. 

5. 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". 

6. Pomoc udzielana jest na wniosek osoby poszkodowanej, wzór wniosku stanowi załącznik  

Nr 1 do procedury. 

7. Jeżeli w zniszczonym lub uszkodzonym budynku lub lokalu mieszkalnym, gospodarstwo 

domowe nie było prowadzone w dniu zdarzenia klęskowego, nie zachodzą przesłanki do 

przyznania pomocy. Pomoc nie przysługuje również na remont/odbudowę budynków/lokali 

innych niż budynki mieszkalne lub lokale mieszkalne (np. budynków w budowie, domów 

rekreacyjnych i letniskowych, budynków/zabudowań gospodarczych), ani na remont/odbudowę 

obiektów o innym charakterze niż mieszkalny (np. dróg dojazdowych). 



8. Kwota udzielanej pomocy nie może przekroczyć wysokości szkód wyrządzonych zdarzeniem 

klęskowym w danym budynku/lokalu mieszkalnym. 

9. Podstawą do określenia wysokości przyznawanej pomocy jest rodzinny wywiad środowiskowy, 

przeprowadzony przez pracownika socjalnego MGOPS w Łasku . Wzór wywiadu 

środowiskowego stanowi załącznik nr  2 do  procedury.    

10. 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. 

11. Pomoc może być przyznawana w drodze jednej lub kilku odrębnych decyzji 

administracyjnych, którym powinien zostać nadany rygor natychmiastowej wykonalności. Wzór 

decyzji przyznającej zasiłek celowy stanowi załącznik Nr 3 do procedury , natomiast załącznik 

Nr 4 do procedury stanowi wzór decyzji w sprawie odmowy przyznania zasiłku celowego  

związku z wystąpieniem zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej 

12. 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. 

13. Pomoc przyznawana jest niezależnie od odszkodowania przysługującego z tytułu 

ubezpieczenia budynku/lokalu mieszkalnego od skutków klęsk żywiołowych. Zapis ten nie 

zwalnia jednak od stosowania zasady miarkowania pomocy. 

14. 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. 

15. 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. 

16. Osoby uprawnione powinny przedstawić faktury lub rachunki potwierdzające poniesienie 

wydatków, związanych z remontem/odbudową budynku/lokalu mieszkalnego, dokonanych  

z kwoty przyznanego zasiłku. 

17. 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. 



18. MGOPS w Łasku  nawiązuje współpracę z instytucjami oraz firmami ubezpieczeniowymi,  

w których ubezpieczone było mienie osób poszkodowanych oraz z organizacjami 

pozarządowymi. 

19. Na podstawie oceny skali zdarzenia MGOPS w Łasku może zastosować inne formy pomocy: 

a) pomoc psychologiczną, 

b) pomoc prawną, 

c) pomoc medyczną, 

d) opiekę dla dzieci i osób starszych, 

e) inne adekwatne formy pomocy, a także podjąć współpracę z organizacjami 

pozarządowymi, 

f) szkołami (np. dożywianie). 

III. Warunki przyznawania pomocy na remont budynku/lokalu mieszkalnego.  

1. Pomoc przysługuje na remont uszkodzonego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszalnego. 

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 
mieszkalnym albo lokalu mieszkalnym. 

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 III.3 lit. d) - e), pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody właściciela na 
przeprowadzenie remontu budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego. W przypadku 
wyrażenia zgody przez właściciela, nie będzie on mógł ubiegać się o pomoc na remont budynku 
mieszkalnego lub 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 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 II.15.  



6. W szczególnych przypadkach, uzasadnionych rzeczywistymi potrzebami osób uprawnionych 
oraz skalą szkód w budynku/lokalu mieszkalnym, wyrządzonych w wyniku zdarzenia 
klęskowego, Wojewoda Łódzki 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 III.2. W takim przypadku przyznanie pomocy 
możliwe jest po oszacowaniu wielkości szkód przez osobę posiadającą uprawnienia zawodowe 
w zakresie szacowania nieruchomości. 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), przyznawanej w związku ze szkodami w jednym 
budynku/lokalu mieszkalnym.  

IV. 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 oraz szkody zostały oszacowane przez osobę posiadającą uprawnienia zawodowe w 
zakresie szacowania nieruchomości. 

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), przyznawanej w związku ze szkodami w jednym budynku mieszkalnym albo 
lokalu mieszkalnym. 

4. Osobami uprawionymi 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. 

5. Zasiłek pomniejsza się o kwotę już przyznanego, z uwagi na to samo zdarzenie: 

a) zasiłku celowego, o którym mowa w pkt III, 

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 0 pomocy społecznej, dla rodzin lub osób samotnie gospodarujących, 
poszkodowanych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej, zatwierdzonych 
przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 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 II.15, jeżeli 
nie został on uwzględniony (odliczony) w wysokości pomocy określonej w pkt III. 

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 Burmistrz Łasku 
sporządza i przedstawia Wojewodzie Łódzkiemu  listę uszkodzonych lub zniszczonych 
budynków/lokali mieszkalnych w poszczególnych miejscowościach z opisem szkody i szacowaną 
kwotą zasiłku. 

2. Wojewoda Łódzki dokonuje wstępnej weryfikacji danych zawartych w ww. listach, sporządza 
zbiorczą listę zasiłków z terenu województwa łódzkiego 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, 

c) liczbę rodzin/osób samotnie gospodarujących, które poniosły straty, 

d) syntetyczną informację o rodzaju i rozmiarach szkód, 

e) wysokość środków wnioskowanych do przyznania na wypłatę zasiłków. 

4. Wzór wniosku do Wojewody Łódzkiego o zwiększenie dotacji (6 000 zł) stanowi załącznik  

Nr 5 do niniejszej procedury. 

5. Wzór wniosku do Wojewody Łódzkiego o zwiększenie dotacji (do 20 000 zł) stanowi załącznik 

Nr 6 do niniejszej procedury.  

6. Wzór wniosku do Wojewody Łódzkiego o zwiększenie dotacji dla kwot wyższych niż 20 000 zł 

(do 100 000  zł) stanowi załącznik Nr 7 do niniejszej procedury. 

7. Wzór wniosku do Wojewody Łódzkiego o zwiększenie dotacji dla kwot wyższych niż 20 000 zł 

(do 100 000 zł) – dotyczy budynków gospodarczych stanowi załącznik Nr 8 do niniejszej 

procedury. 

8. 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) 

wydane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji – stanowi załącznik Nr 9 do niniejszej 

procedury.



Załącznik nr 1 

 do procedury pomocy społecznej  

w przypadku  zdarzeń klęskowych 

 
 
 

 

Wzór wniosku o przyznanie zasiłku celowego w związku z wystąpieniem zdarzenia 
noszącego znamiona klęski żywiołowej  

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

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

 
 

 

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Łasku 

 
 
 

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 

 
 
 
 
 



Załącznik nr 2 

 do procedury pomocy społecznej  

w przypadku  zdarzeń klęskowych 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  Załącznik nr 3 

 do procedury pomocy społecznej  

w przypadku  zdarzeń klęskowych 

 

 

Wzór decyzji o przyznanie zasiłku celowego o przyznanie zasiłku 
celowego w związku z wystąpieniem zdarzenia noszącego znamiona 

klęski żywiołowej   

                               Łask  dnia ......................... roku 

 

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

(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 2019 r., poz. 1507 ze zm.), art. 108 § 1 kpa , 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. 

 



 

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 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 4 

 do procedury pomocy społecznej  

w przypadku  zdarzeń klęskowych 

 

 

 

 

 

Wzór decyzji odmownej w sprawie zasiłku celowego o przyznanie zasiłku celowego  
w związku z wystąpieniem zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej 

 

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

(Miejscowość i data) 

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

oznaczenie organu 

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

     (adresat decyzji) 

 

DECYZJA 

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 6, art. 40 ust. 1 i 3, art. 106 ust. 1, art. 107 ust. 1 ustawy z 12.03.2004 r.  
o pomocy społecznej (t.j. Dz .U. z 2019 r. poz. 1507 ze zm.) – oraz art. 104, art. 107 § 1 ustawy  
z 14.06.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), po 
rozpoznaniu wniosku Pani z dnia .................... 

orzekam 

odmowę prawa do zasiłku celowego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów remontu budynku 
mieszkalnego położonego w ..................... 

 

UZASADNIENIE 

W dniu .................... złożyła Pani w Ośrodku Pomocy Społecznej w .................... wniosek o udzielenie 

pomocy finansowej na remont budynku mieszkalnego, uszkodzonego – zdaniem wnioskodawczyni – 

przez silny wiatr – wichurę – mającą miejsce .........................r. Wnioskodawczyni wskazała, że jest 

właścicielką przedmiotowej nieruchomości położonej w .................... przy ul. .................... Pracownik 

socjalny podczas przeprowadzania w dniu .................... rodzinnego wywiadu środowiskowego, 

poprzedzającego wydanie niniejszej decyzji, ustalił, że .................... (np. opis stanu faktycznego + opis 

ewentualnych – niewielkich zniszczeń budynku + ocena inspekcji budowlanej). 

Zgodnie z art. 40 ust. 1 u.p.s. zasiłek celowy może być przyznany również osobie albo rodzinie, które 

poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego. Zasiłek celowy może być przyznany także osobie albo 

rodzinie, które poniosły straty w wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej. Przedmiotowy zasiłek celowy 

może być przyznany niezależnie od dochodu i może nie podlegać zwrotowi. 

Pomoc w formie zasiłku celowego (art. 40 ust. 1 u.p.s.) miała być zdaniem wnioskodawczyni 

przeznaczona na remont budynku mieszkalnego, który został uszkodzony w wyniku silnego wiatru – 

wichury – mającej miejsce w dniu .................... m.in. na terenie Gminy .................... Podkreślić trzeba, że 

kwota ewentualnej pomocy nie mogłaby przekroczyć wysokości szkód wyrządzonych wymienionym 

wyżej zdarzeniem. Podstawą do określenia wysokości przyznawanej pomocy jest w szczególności 

rodzinny wywiad środowiskowy, przeprowadzony przez pracownika socjalnego w dniu .................... 

Pomoc przyznawana jest niezależnie od odszkodowania przysługującego z tytułu ubezpieczenia 

budynku mieszkalnego od skutków klęsk żywiołowych. Z kwoty przyznanego zasiłku mógłby zostać 

sfinansowany remont lub zakup urządzeń niezbędnych do doprowadzenia energii, ciepła, wody oraz 

niezbędnej infrastruktury technicznej towarzyszącej budownictwu mieszkalnemu, a także koszty 

uporządkowania terenu. 

Na podstawie przeprowadzonego wywiadu środowiskowego i zebranej w sprawie dokumentacji tutejszy 

organ stwierdził, że nie występują okoliczności uzasadniające przyznanie pomocy społecznej w formie 

zasiłku celowego na pokrycie kosztów remontu budynku mieszkalnego, uszkodzonego przez silny wiatr – 

wichurę – mającą miejsce ............................... r. .................... Za nieuwzględnieniem wniosku strony 

przemawia w szczególności: .................... (opis stanu faktycznego; np. skala niewielkich zniszczeń) 

.................... Komisja do spraw szacowania strat skutków wichury z dnia .................... powołana w dniu 



.................... przez Wójta (Burmistrza), w skład której wchodził inspektor nadzoru budowlanego, oceniła, 

że straty w nieruchomości wnioskodawczyni, na którą wnioskuje o przedmiotową pomoc pieniężną na 

remont, posiadają 0,6% udział zniszczenia. 

Rozpatrując wniosek o przyznanie pomocy, organ ma obowiązek kierować się przede wszystkim 

zasadami wyrażonymi w art. 3 u.p.s., a więc koniecznością dostosowania rodzaju, formy i rozmiaru 

świadczeń do okoliczności konkretnej sprawy, jak również uwzględniania potrzeb osób korzystających  

z pomocy społecznej. 

Przenosząc powyższy stan prawny na grunt przedmiotowej sprawy oraz na podstawie całości 

postępowania dowodowego, orzeczono jak na wstępie. 

 

POUCZENIE 

 

Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium 
Odwoławczego w .................... za pośrednictwem tutejszego organu .................... w terminie 14 dni od 
daty jej doręczenia stronie. 

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania 
wobec tutejszego organu, który wydał decyzję. 

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do 
wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. 

 

 

 

 

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

Imię, nazwisko i podpis burmistrza lub osoby  
               upoważnionej do wydawania decyzji administracyjnej 

 

Otrzymują: 

1)  Adresat, 

2)  a/a. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 5 

 do procedury pomocy społecznej  

w przypadku  zdarzeń klęskowych 

 

 

 

 

Wzór wniosku do Wojewody Łódzkiego o zwiększenie dotacji (6 000 zł). 

 
  

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

 

Wojewoda Łódzki 
 
 

 

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 2019 r. poz. 1507  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 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Miejscowość, w której 

położony jest zniszczony 

lub uszkodzony 

budynek/lokal mieszkalny 

 
 
 

 

budynek 

uszkodz

ony 

budynek 
zniszczo
ny 

 
 
 

  

Liczba Wysokość Wysokość 

budynków/lokali powstałych szkód wnioskowanej 

mieszkalnych xxx w budynku/lokalu kwoty zasiłku 

 mieszkalnym w zł dla osób 

  uprawnionych w 

  zł  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Razem 

 

x – niepotrzebne skreślić  
xx – do wyboru (pkt I lub pkt II)  
xxx – wymienić liczbę budynków zniszczonych/uszkodzonych w jednym gospodarstwie 

domowym 

 
 
 
 

 

………………………….. 

 

Wójt/Burmistrz/Prezydent 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 Załącznik nr 6 

 do procedury pomocy społecznej  

w przypadku  zdarzeń klęskowych 
  

                         
Wzór wniosku do Wojewody Łódzkiego o zwiększenie dotacji (20 000 zł) 

 
                       Łask, dnia………… 20…r. 

 

Wojewoda Łódzki 

 

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 ( t.j. Dz. U. z 2019 r., 

poz. 1507 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. 
 
 
 

Miejscowość, Liczba Opis Wysokość Wysokość Odbudowa Wysokość 

w której budynków powstałej powstałych wnioskowa czy przyznanego 

 położony jest /lokali szkody szkód w nej kwoty remont - 

 
wcześnie

j 

   

zniszczony mieszkalnyc  budynku/lokalu zasiłku zaznaczyć  zasiłku 
lub h xx)  mieszkalnym w dla osób  celowego w zł 

uszkodzony   zł uprawnion  /w przypadku 

budynek/lokal    ych w zł  udzielenia 

mieszkalny      takiego zasiłku/ 
 
 
 
 
 
 

Razem 

 
 

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

domowym 
 

…………………………..  
       Burmistrz Łasku

 
 
 
 
 

 



Załącznik nr 7 

 do procedury pomocy społecznej  

w przypadku  zdarzeń klęskowych 

 

Wzór wniosku do Wojewody Łódzkiego o zwiększenie dotacji (100 000 zł) 

 
 

    Łask, dnia…………… 20…r. 

 

Wojewoda Łódzki 

 

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 2019 r., poz. 

1507 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 Liczba Opis Wysokość Procento Kwota Odbudo Wysokość 

, w której budynków powstał powstałych wy wnioskow wa czy przyznane 
położony jest /lokali ej szkód w udział anego remont- go 

zniszczony mieszkalnych szkody budynku/lok zniszcze zasiłku zaznaczy wcześniej 

lub xx)  alu nia celowego ć zasiłku  

uszkodzony   mieszkalny  w zł  celowego 

budynek/lok   m w zł    w zł 

al       /w 

mieszkalny       przypadku 

       udzielenia 

       takiego 

       zasiłku/  
 
 
 
 
 
 

 

Razem  
 

 

x- niepotrzebne skreślić 
 

xx – wymienić liczbę budynków zniszczonych/uszkodzonych w jednym gospodarstwie 

domowym 

 

…………………………..  
     Burmistrz Łasku

 

 



 

Załącznik nr 8 

 do procedury pomocy społecznej  

w przypadku  zdarzeń klęskowych 

 

Wzór wniosku do Wojewody Łódzkiego o zwiększenie dotacji (dotyczy budynków 

gospodarczych ) 

  
Łask,  dnia……………… 20…r.  

 
 

Wojewoda Łódzki 

 

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 2019 r., poz. 

1507 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, Liczba Opis powstałej Wysokość Procentowy Wysokość Odbudo Wysokość 
w której budynk szkody szkód  w udział wnioskowanej wa czy przyznaneg 

położony jest ów  budynku zniszczenia kwoty zasiłku remont- o 

zniszczony gospod  gospodarcz  dla osób zaznaczy wcześniej 
lub arczych  ym w zł  uprawnionych ć zasiłku  

uszkodzony xx)    w zł  celowego 

budynek       w zł 

gospodarczy       /w 

       przypadku 

       udzielenia 

       takiego 

       zasiłku/  
 
 
 
 
 
 

 

Razem  

 

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

 

…………………………..  
      Burmistrz Łasku



Załącznik nr 9 

 do procedury pomocy społecznej  

w przypadku  zdarzeń klęskowych 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

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. 

 



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. 
 

 



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 

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 
 



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 Kwoty pomocy - 

zniszczenia/uszkodzenia 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 
  

 



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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


