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W związku z trudną sytuacją hydrologiczno-meteorologiczną, która ma obecnie 

miejsce na terenie Polski, niezbędne jest podjęcie działań, których celem jest objęcie pomocą 

osób i rodzin najbardziej potrzebujących wsparcia. Grupa, która wymaga szczególnego 

wsparcia i objęcia pomocą w pierwszej kolejności to przede wszystkim osoby starsze, chore, 

dzieci, osoby z niepełnosprawnościami.  

Dla rodzin i osób samotnie gospodarujących, które w wyniku klęski żywiołowej 

poniosły straty w gospodarstwach domowych (budynkach mieszkalnych, podstawowym 

wyposażeniu gospodarstw domowych) i znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, 

w której nie mogą zaspokoić niezbędnych potrzeb bytowych, przewidziana jest specjalna 

pomoc finansowa, realizowana w ramach zadania zleconego z zakresu administracji 

rządowej, a mianowicie: 

 zasiłek celowy w wysokości do 6 tysięcy złotych - podstawą do wypłaty jest 

przeprowadzony wywiad środowiskowy (tylko cześć VII kwestionariusza rodzinnego 

wywiadu środowiskowego) a wypłaty świadczenia dokonuje właściwy terytorialnie 

ośrodek pomocy społecznej; 

 pomoc na remont budynku/lokalu mieszkalnego - kwota zasiłku wynosi do 20 tysięcy 

złotych (w szczególnie uzasadnionych przypadkach kwota zasiłku może być wyższa 

niż 20 tysięcy złotych,  ale nie wyższa niż 100 tysięcy złotych). Wysokość 

świadczenia pomniejsza się o kwotę już przyznanego zasiłku celowego na to samo 

zdarzenie w wysokości 6 tysięcy złotych;  
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 pomoc na odbudowę budynku/lokalu mieszkalnego - kwota zasiłku nie może 

przekroczyć 200 tysięcy złotych;  wysokość świadczenia pomniejsza się o kwotę już 

przyznanego zasiłku celowego na to samo zdarzenie w wysokości 6 tysięcy złotych 

oraz zasiłku w wysokości 20 tysięcy złotych lub wyższej. 

Jednocześnie każda rodzina i osoba, która znalazła się w trudnej sytuacji życiowej, ma 

prawo  do różnych formy pomocy społecznej. Wsparcie to realizowane na podstawie ustawy z 

dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej przez ośrodki pomocy społecznej właściwe ze 

względu na miejsce zamieszkania osób potrzebujących obejmuje w szczególności:  

 udzielenie niezbędnego schronienia, posiłku, ubrania, 

 praca socjalną, 

 poradnictwo specjalistyczne, 

 wsparcia w formie interwencji kryzysowej, 

 pomoc w formie pobytu w ośrodku wsparcia. 

Obecnie do pomocy osobom poszkodowanym włączyły się także Ochotnicze Hufce 

Pracy, które oferują bezpłatnie miejsca noclegowe i wyżywienie. Gminy mogą ubiegać się 

również o dodatkowe środki z rezerwy Funduszu Pracy na wsparcie w formie m.in. robót 

publicznych czy prac społecznie użytecznych, jeśli będą one związane z usuwaniem skutków 

nawałnic. 

Ze względu na potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa i niezbędnej pomocy 

poszkodowanym osobom i rodzinom, zwracam się do Państwa z prośbą o monitorowanie 

sytuacji na terenie poszczególnych gmin i powiatów w województwach. 

Dziękuję Państwu bardzo za dotychczasowe działania na rzecz osób potrzebujących  

i zwracam się z prośbą o ich kontynuowanie, tak aby nikt w tych trudnych okolicznościach 

nie pozostał bez wsparcia.  
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