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18. Zasady oraz tryb oceniania i dokumentowania szkód. 

 
Sposób postępowania w przypadku powstania szkód w mieniu komunalnym jednostek samorządu terytorialnego w związku z klęską powodzi, 
nadmiernych opadów atmosferycznych, huraganów, pożarów spowodowanych wyładowaniami atmosferycznymi. 
 
  

DZIAŁANIE MINISTRA właściwego do spraw administracji 
publicznej 
• dokonuje podziału rezerw celowych budżetu państwa na 
usuwanie 
skutków klęsk żywiołowych 
• wydaje promesy informujące o przyznanej kwocie 
dofinansowania 
dla poszczególnych samorządów  

DZIAŁANIE WOJEWODY 
• weryfikacja przez komisję wojewódzką rozmiaru zniszczeń 
podanych przez jednostki samorządu terytorialnego 
• przekazanie do ministra właściwego ds. administracji 
publicznej wykazu jednostek samorządu terytorialnego 
dotkniętych klęską żywiołową 
• w wykazie powinny zostać umieszczone te jednostki w 
których straty wywołane klęską żywiołową są nie mniejsze 
niż 5% planowanych dochodów jednostki na rok 
bezpośrednio poprzedzający rok wystąpienia klęski 
żywiołowej  

DZIAŁANIE KOMISJI SZCZEBLA SAMORZĄDOWEGO 
• sporządzenie protokołu zawierającego wyliczenie szkód w 
mieniu komunalnym (drogi, mosty, przepusty, urządzenia i 
sieci wod-kan., obiekty sportowe, szkoły itp.) 
• sporządzenie „Planu usuwania skutków klęsk żywiołowych” 
zawierającego harmonogram likwidacji szkód wraz z wykazem 
zadań podlegających odbudowie lub remontowi 

SYTUACJA KRYZYSOWA 

DZIAŁANIE WÓJTA/BURMISTRZA, ZARZĄDU POWIATU 
LUB WOJEWÓDZTWA                                                                                                               
• niezwłoczne powiadomienie wojewody o zdarzeniu 
• powołanie komisji do szacowania strat 
• wystąpienie do wojewody o dokonanie weryfikacji strat 
oszacowanych przez komisję  
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Sposób postępowania w przypadku powstania szkód w gospodarstwach rolnych i działach produkcji rolnych w związku z klęską suszy, gradobicia, 
nadmiernych opadów atmosferycznych, wymarznięcia, powodzi, huraganów, pożarów spowodowanych wyładowaniami atmosferycznymi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podstawa prawna: 

DZIAŁANIE WÓJTA/BURMISTRZA 
- niezwłocznie powiadamia wojewodę o zdarzeniu 

DZIAŁANIE ROLNIKA/PRODUCENTA ROLNEGO 
- zgłoszenie do urzędu gminy szkody mającej znamiona klęski 
- prośba o oszacowania szkód celem m.in. wnioskowania o kredyt 
preferencyjny 

SYTUACJA KRYZYSOWA 

DZIAŁANIE WOJEWODY w przypadku szkód powyżej 30 % średniej 
rocznej produkcji oraz szkód w środkach trwałych potwierdza 
wystąpienie szkód składając stosowną adnotację na protokole 
oszacowania szkód 

DZIAŁANIE KOMISJI powołanej przez wojewodę w terminie 
do dwóch miesięcy od dnia zgłoszenia przez producenta 
rolnego powstania szkód w środkach trwałych, nie później 
jednak niż: 
- w terminie do 3 miesięcy od wystąpienia gradu, deszczu 
nawalnego, huraganu, pioruna, osunięcia się ziemi lub lawiny 
– w przypadku szkód w środku trwałym, albo 
- w terminie do 12 miesięcy od ustąpienia wody, 
umożliwiającego komisji rozpoczęcie szacowania szkód – w 
przypadku szkód spowodowanych przez powódź w 
budynkach. 
W przypadku szkód spowodowanych przez ujemne skutki 
przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź lub grad w 
drzewach owocowych oszacowania dokonuje się dwukrotnie: 
- po raz pierwszy – w terminie do 2 miesięcy od dnia 
powstania tych szkód, 
- po raz drugi – nie później niż w terminie do 12 miesięcy od 
dnia powstania tych szkód. 
Składa protokół oszacowania szkód wojewodzie właściwemu 
ze względu na miejsce powstania tych szkód w terminie: 
- 30 dni od dnia oszacowania szkód, 
- 45 dni od dnia oszacowania szkód – w przypadku 
gospodarstw położonych na obszarze więcej niż 1  
 

DZIAŁANIE KOMISJI powołanej przez wojewodę w terminie do 
dwóch miesięcy od dnia zgłoszenia przez producenta rolnego 
powstania szkód w uprawach rolnych lub zwierzętach 
niestanowiących stada podstawowego, nie później jednak niż 
do czasu zbioru plonu głównego danej uprawy albo jej likwidacji 
i nie wcześniej niż od wschodów upraw komisja dokonuje 
oszacowania szkód i składa protokół oszacowania szkód 
wojewodzie właściwemu ze względu na miejsce powstania tych 
szkód w terminie: 
- 30 dni od dnia oszacowania szkód, 
- 45 dni od dnia oszacowania szkód – w przypadku gospodarstw 
położonych na obszarze więcej niż 1 województwa. 
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Szczególne rozwiązania związane z usuwaniem skutków powodzi. 

Zadania organów administracji publicznej dotyczące usuwania skutków powodzi o rozmiarach powodujących konieczność zastosowania szczególnych 

rozwiązań, gdy standardowe środki zastosowane przez właściwe organy administracji rządowej i organy jednostek samorządu terytorialnego mogą okazać 

się niewystarczające (podstawa prawna – ustawa z dnia 16 września 2011 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi. 

Pomoc publiczna. 

Podmiot ubiegający się o pomoc: 

- złożenie wojewodzie właściwemu ze względu na miejsce faktycznie prowadzonej działalności gospodarczej oświadczenia o wartości szkód materialnych 

poniesionych na skutek powodzi, włącznie z przekazaniem informacji o posiadaniu lub braku ubezpieczenia, z tytułu którego jest możliwe uzyskanie 

odszkodowania, a także informacji o numerze wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego albo ewidencji działalności gospodarczej; 

- w przypadku uzyskania pomocy publicznej złożenie wojewodzie właściwemu ze względu na miejsce faktycznie prowadzonej działalności gospodarczej 

oświadczenia o wartości tej pomocy, w terminie 14 dni od dnia jej uzyskania, wraz z dołączonymi dokumentami potwierdzającymi wartość uzyskanej 

pomocy publicznej; 

- w przypadku uzyskania odszkodowania na pokrycie szkód materialnych poniesionych na skutek powodzi, złożenie niezwłocznie wojewodzie właściwemu ze 

względu na miejsce faktycznie prowadzonej działalności gospodarczej za pośrednictwem naczelnika urzędu skarbowego właściwego w sprawach podatku 

dochodowego oświadczenia o wysokości uzyskanego odszkodowania; 

Wojewoda: 

- sprawdzenie, czy uzyskana przez beneficjenta pomoc publiczna nie przekracza wartości szkód materialnych określonej w oświadczeniu; 

- zawiadomienie beneficjenta pomocy o wysokości kwoty przekroczenia, wskazując rachunek bankowy, na który dokonuje się wpłaty tej kwoty; 

- wydanie decyzji określającej kwotę przypadającą do zwrotu oraz rachunek bankowy, na który dokonuje się zwrotu. 
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Zbywanie nieruchomości na rzecz poszkodowanych w trybie bezprzetargowym. 

Odstąpienie od trybu przetargowego przy zbywaniu nieruchomości przeznaczonych na cele mieszkaniowe dla osób fizycznych poszkodowanych przez 

powódź stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, bądź wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu 

Państwa. 

Zasiłek powodziowy. 

Jednorazowy, bezzwrotny, wypłacany niezwłocznie, nie później niż w ciągu 2 dni od dnia wydania decyzji w sprawie przyznania zasiłku, w kwocie do 2 tys. zł 

dla rodziny lub osoby samotnie gospodarującej, poszkodowanej w wyniku wystąpienia powodzi, w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej;  

- przyznawanie i wypłacanie zasiłku należy do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę; decyzję o przyznaniu zasiłku oraz 

jego wypłaty wydaje wójt (burmistrz, prezydent 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;  

- organ wypłacający zasiłek wydaje decyzję o zwrocie zasiłku w przypadku zaistnienia przesłanki określonej w art. 5 ust. 7 ustawy przeciwpowodziowej, tj. 

wówczas gdy w wyniku weryfikacji po wypłacie zasiłku organ wypłacający ustali, że rodzina lub osoba samotnie gospodarująca, w rozumieniu przepisów o 

pomocy społecznej, która otrzymała zasiłek, nie poniosła szkody wskutek powodzi;  

- w decyzji organu wypłacającego dotyczącej zwrotu zasiłku określa się w szczególności kwotę przypadającą do zwrotu wraz z odsetkami ustalonymi jak dla 

zaległości podatkowych oraz termin zwrotu kwoty nienależnie pobranego świadczenia; w szczególnie uzasadnionych przypadkach kwota podlegająca 

zwrotowi 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;  

- Minister właściwy do spraw administracji publicznej określi, w drodze rozporządzenia, tryb wypłaty i szczegółowy tryb zwrotu zasiłku oraz wzór formularza 

wniosku, uwzględniając konieczność uzyskania danych niezbędnych do identyfikacji rodziny lub osób, którym ma być przyznany.  

Budynki mieszkalne lub lokale mieszkalne uszkodzone lub zniszczone na skutek powodzi. 

Możliwość zawieszenia przez bank spłaty kredytu wraz z odsetkami na wniosek poszkodowanego, będącego kredytobiorcą którego mieszkanie (dom 

jednorodzinny) zostało uszkodzone lub zniszczone na skutek powodzi, na okres wskazany we wniosku, jednak nie dłuższy niż rok. 
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Zwolnienia. 

W sprawach związanych z usuwaniem skutków powodzi możliwość zwolnień od: 

- opłat skarbowych, 

- opłat za wydanie dokumentu paszportowego, 

- opłat za udostępnianie danych i informacji oraz innych materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, 

- podatku dochodowego dochodów, przychodów, darowizn, świadczeń, spadków. 

Ułatwienia dla pracowników i pracodawców. 

- Prawo pracownika do odpowiedniej części minimalnego wynagrodzenia wypłacanego przez pracodawcę przez okres nie dłuższy niż 10 dni roboczych, z 

powodu niemożności świadczenia przez niego pracy w związku z powodzią, 

- Możliwość przeznaczenia środków z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych na cele związane z pomocą dla poszkodowanych, 

- Możliwość przeznaczenia środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych na odtworzenie infrastruktury i wyposażenia, utraconych 

lub zniszczonych na skutek powodzi miejsc pracy oraz rehabilitacji osób niepełnosprawnych u dysponenta tego funduszu maksymalnie do kwoty, która nie 

może być sfinansowana z innych źródeł, 

- Możliwość umorzenia w całości lub w części, wraz z odsetkami pożyczek przyznanych przed wystąpieniem powodzi ze środków Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych osobom niepełnosprawnym na działalność gospodarczą lub rolniczą, bądź zakładom pracy chronionej jeżeli w związku 

z powodzią nastąpiła utrata możliwości spłaty pożyczki, 

- Możliwość umorzenia przez starostę w drodze decyzji w całości lub w części wraz z odsetkami pożyczki, o której mowa w art. 42 ustawy z dnia 20 kwietnia 

2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy udzielonej bezrobotnemu na sfinansowanie kosztów szkolenia w celu umożliwienia podjęcia lub 

utrzymania zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej, jeżeli na skutek powodzi: 1) nastąpiła trwała lub czasowa przeszkoda w 

funkcjonowaniu instytucji szkoleniowej; 2) poszkodowany bezrobotny w okresie trwania powodzi nie mógł podjąć lub ukończyć szkolenia, 
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- Możliwość umorzenia w całości lub w części wraz z odsetkami przez starostę na wniosek poszkodowanego przyznanych refundacji na wyposażenie lub 

doposażenie stanowisk pracy, lub środków na podjęcie działalności gospodarczej, o których mowa w art. 46 ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia, jeżeli 

miejsca pracy uległy zniszczeniu na skutek powodzi, 

- Prawo do ponownego złożenia wniosku o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej przez osoby bezrobotne, którym umorzono środki 

przyznane na podjęcie działalności gospodarczej, w związku z utratą miejsca pracy na skutek powodzi, 

- Możliwość przyznania przez starostę, na wniosek bezrobotnego poszkodowanego powodzią, prawo do świadczenia w wysokości zasiłku dla bezrobotnych, 

finansowanego z Funduszu Pracy za okres poprzedzający dzień zarejestrowania się w powiatowym urzędzie pracy, nie dłuższy niż 30 dni, jeżeli opóźnienie w 

rejestracji było spowodowane powodzią. 

Ułatwienia dla pracowników i pracodawców. 

- Możliwość dokonywania przez starostę zwrotu ze środków Funduszu Pracy, poniesionych przez pracodawcę kosztów na wynagrodzenia, nagrody oraz 

składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu zatrudnienia skierowanych bezrobotnych zamieszkałych na obszarze gmin lub miejscowości poszkodowanych w 

wyniku wystąpienia powodzi, oraz kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne zatrudnianych pracowników 

przez pracodawcę, którego zakład został zniszczony na skutek powodzi, pod warunkiem że pracodawca nie zmniejszy w tym okresie liczby zatrudnionych 

pracowników; możliwość realizacji zwrotów dotyczy okresu do 12 miesięcy, ale nie dłużej niż do końca roku następującego po roku, w którym wystąpiła 

powódź. 

- W przypadku zniszczenia na skutek powodzi co najmniej 30% gospodarstwa rolnego lub upraw działu specjalnego produkcji rolnej albo straty w produkcji 

zwierzęcej prowadzonej w dziale specjalnym produkcji rolnej powyżej 30% utrzymywanych zwierząt: możliwość dokonywania przez starostę zwrotu 

poniesionych przez organizatora robót publicznych kosztów na wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu zatrudnienia przy pracach 

związanych z usuwaniem skutków powodzi skierowanych poszkodowanych osób fizycznych, które osobiście i na własny rachunek prowadzą działalność w 

zakresie produkcji rolnej, w pozostającym w ich posiadaniu gospodarstwie rolnym obejmującym obszar użytków rolnych o powierzchni przekraczającej 2 ha 

przeliczeniowe lub prowadzące dział specjalny produkcji rolnej, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników, oraz ich małżonków i 

pełnoletnich domowników przez okres do 12 miesięcy, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia roku następującego po roku, w którym wystąpiła powódź. 
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- Możliwość uzyskania nieoprocentowanej pożyczki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych przez pracodawcę, który ze względu na powódź 

musiał przejściowo zaprzestać prowadzenia działalności gospodarczej (lub istotnie ją ograniczył) i nie posiada środków na wypłatę pracownikom 

wynagrodzenia; oraz możliwość jej umorzenia w całości lub w części przez ministra właściwego do spraw pracy na wniosek złożony do marszałka 

województwa. 

- Możliwość udzielania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych przedsiębiorcom poszkodowanym powodzią, na ich wniosek złożony do dnia 31 grudnia roku 

następującego po roku, w którym wystąpiła powódź. 

- Możliwość stosowania rozwiązań ustawy o ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy. 

- Możliwość uzyskania przez pracodawcę pożyczki z funduszu pożyczkowego przeznaczonej na usuwanie szkód w rzeczowych aktywach trwałych lub 

obrotowych powstałych w wyniku powodzi w miejscu faktycznego wykonywania działalności gospodarczej, na usuwanie szkód w środkach trwałych 

oddanych mu do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze lub na remont albo przystosowanie do 

prowadzenia działalności gospodarczej innego lokalu lub budynku, w sytuacji, gdy usuwanie szkód w dotychczasowym miejscu jej prowadzenia wiązałoby się 

ze zwiększonym ryzykiem powtórnego zniszczenia przez powódź w przyszłości. 


