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BMP-0724-4-4/2020/MM  

  Pan 

  Tomasz Grodzki 

  Marszałek Senatu RP 

 

Szanowny Panie Marszałku, 

 

w nawiązaniu do pisma Podsekretarza Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Pana Jarosława Wenderlicha,  

przy którym przesłano treść oświadczenia Pana Senatora Mieczysława Golby w sprawie pomocy ofiarom powodzi  

i podtopień na Podkarpaciu1, złożonego podczas 13. posiedzenia Senatu RP w dniu 2 lipca 2020 roku, należy wskazać,  

że pomoc ze środków budżetu państwa jest ukierunkowana na rodziny/osoby, które w związku z nagłym zdarzeniem 

o charakterze klęski żywiołowej znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji i nie mogą w oparciu o własne środki 

finansowe prowadzić normalnego gospodarstwa domowego w ich miejscu zamieszkania2.  

Według stanu na 22 lipca 2020 r. z budżetu państwa przekazano na pomoc dla ponad 1979 rodzin/osób 

poszkodowanych łącznie 17 729 638 zł, z tego dla województwa podkarpackiego 12 298 720 zł (1135 rodzin/osób).  

Wnioski wojewodów dotyczące udzielenia ww. pomocy są rozpatrywane przez Ministerstwo Spraw 

Wewnętrznych i Administracji (MSWiA) oraz Ministerstwo Finansów w sposób priorytetowy3. Wojewodowie 

przekazują w trybie pilnym do gmin środki finansowe na tzw. pomoc „doraźną”, które następnie zostają 

rozdysponowane przez samorządy w formie zasiłków celowych dla poszkodowanych rodzin. Na remont domów 

mieszkalnych środki są wypłacane przez gminy po zakończeniu prac komisji gminnych do spraw szacowania strat. 

Obecnie jednostki samorządu terytorialnego szacują straty, także w zakresie zniszczeń w infrastrukturze komunalnej. 

W przypadku, gdy okaże się zasadne udzielenie wsparcia samorządom w tym obszarze, niezwłocznie zostanie podjęta 

decyzja w sprawie pomocy oraz jej zakresu. 

Ponadto przygotowywane jest rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów na podstawie art. 2 ustawy z dnia  

11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych  

lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu (Dz.U. z 2020 r. poz. 764). Przepisy projektowanego aktu prawa 

umożliwią podmiotom, których obiekty budowlane zostały uszkodzone lub zniszczone przez żywioł, skorzystanie  

z uproszczonych procedur postępowania przed organami administracji architektoniczno-budowlanej.  

Jednocześnie informuję, że Minister Obrony Narodowej, w stanowisku przesłanym do MSWiA wskazał,  

że obrona i wspieranie lokalnych społeczności w sytuacjach kryzysowych przez żołnierzy i pracowników Wojsk Obrony 

Terytorialnej (WOT) to priorytetowe działanie tej formacji. Mając powyższe na uwadze w przedmiotową akcję zostało 

zaangażowanych łącznie ponad pięciuset żołnierzy WOT z pięciu batalionów lekkiej piechoty oraz pododdziałów 

wsparcia i zabezpieczenia, będących w strukturze 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej.  

                                                           
1
 Do udzielenia odpowiedzi na ww. oświadczenie Prezes Rady Ministrów upoważnił Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w porozumieniu  

z Ministrem Obrony Narodowej. 
2
 Udzielana jest ona w formie zasiłków celowych przydzielanych w ramach pomocy społecznej. Zasiłki dotyczą pomocy tzw. „doraźnej” do 6 000 zł 

(na najpilniejsze potrzeby: żywność, leki, odzież, sprzęt gospodarstwa domowego utracony w powodzi, drobne remonty, itp.) oraz na remont 
budynków/lokali mieszkalnych do 200 000 zł, a na budynki inwentarskie do 100 000 zł.  
3
 Zasadniczo po wpłynięciu wniosku od wojewodów w tym samym dniu jest on opiniowany przez MSWiA i tego samego dnia zostaje wydana 

decyzja przez Ministra Finansów – także w soboty i niedziele).  
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Ponadto do akcji skierowano 200 żołnierzy podległych Dowódcy Operacyjnemu Rodzajów Sił Zbrojnych  

z 50 jednostkami sprzętowymi, a także żołnierzy podległych Dowódcy Generalnemu Rodzajów Sił Zbrojnych4. 

Uczestniczyli oni m.in. w poszczególnych etapach zarządzania kryzysowego, odbudowie zniszczonej infrastruktury 

drogowej, udrażnianiu przepustów i koryt rzek, niwelacji osuwisk, odbudowie wału zbiornika retencyjnego, likwidacji 

zatorów i umacnianiu rowów odwadniających oraz udzielali wsparcia podczas urządzania przepraw mostowych. 

Minister Obrony Narodowej podkreślił również bardzo dobrą współpracę z Wojewodą Podkarpackim 

i władzami samorządowymi województwa oraz efektywne współdziałanie z innymi służbami i strażami 

uczestniczącymi w akcji. 

 

 

 

 

 

        Z poważaniem 

MINISTER 

SPRAW WEWNĘTRZNYCH i ADMINISTRACJI 

z up. Maciej Wąsik  

Sekretarz Stanu 
- podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym- 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otrzymuje:  
Departament Spraw Parlamentarnych w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (dot. sygn. DSP.INT.4813.64.2020). 
 

                                                           
4
 W szczytowym momencie w pomoc na Podkarpaciu było zaangażowanych 175 żołnierzy oraz 65 jednostek sprzętu wojskowego. 


