
 
 

 

 
 

Pomoc społeczna, zgodnie z art. 7, ustawy udzielana jest osobom i rodzinom 
w szczególności z następujących powodów: ubóstwa; sieroctwa; bezdomności; 
bezrobocia; niepełnosprawności; długotrwałej lub ciężkiej choroby; przemocy w 
rodzinie itd. oraz zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej; klęski żywiołowej 
lub ekologicznej.   
 Do świadczeń pomocy społecznej, możliwych do udzielenia w przypadku 
zaistnienia sytuacji kryzysowej zaliczają się: 
1. świadczenia pieniężne w formie zasiłków celowych; 
2. udzielanie schronienia, zapewnienie posiłków oraz niezbędnego ubrania osobom   
     tego pozbawionym; 
 

W przypadku udzielania świadczeń pieniężnych , ważną przesłanką (ze 
względu na podmiot ponoszący ciężar świadczenia) jest zróżnicowanie typu 
występującej sytuacji kryzysowej, tj. : 
1. klęski żywiołowej lub ekologicznej; 
2. zdarzenia losowego, powodującego konieczność poniesienia wydatków przez 
osoby nim dotknięte;  

W przypadku zdarzenia I typu , udzielane mogą zostać zasiłki celowe na 
pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną. Płatnikiem 
świadczenia jest państwo.   

 Innym świadczeniem jest zasiłek celowy na pokrycie wydatków powstałych w 
wyniku zdarzenia losowego. 
 
 
 
   

 
 

Lp. Typ kryterium dochodowego 
Zasiłki celowe dla 

poszkodowanych na skutek 
działania żywiołu 

Zakres wydatkowania 

1 
Gospodarstwo domowe 

do 6.000 zł 
Na zaspokojenie podstawowych 

potrzeb /remont i odbudowa 

2 do 20.000 zł remont i odbudowa 
3 do 100.000 zł remont i odbudowa 

 
Opieka  psychologiczna  organizowana będzie na terenie Powiatu zgodnie  
z Zarządzeniem Nr 24 / 2011 Starosty węgorzewskiego z dnia 7 września  2011 
roku  w sprawie : organizacji i funkcjonowania pomocy psychologicznej ofiarom sytuacji 
kryzysowych, klęsk naturalnych, ekologicznych i katastrof na obszarze powiatu 
węgorzewskiego. 

 W celu sprawnego udzielania natychmiastowej pomocy psychologicznej 
ofiarom sytuacji kryzysowych, klęsk naturalnych, ekologicznych, katastrof i innych 
zdarzeń o charakterze masowym na szczeblu Powiatu tworzy się  
Zespołu Interwencji Kryzysowej    
 

Zasady udzielania pomocy społecznej 
 

Zasiłki celowe przyznawane po wystąpieniu zdarzenia 
kryzysowego 



Koordynatorem funkcjonowania systemu pomocy psychologicznej  
z ramienia Starosty będzie  

Dyrektor PCPR – Szef Zespołu Interwencji Kryzysowej.  
 
Główne zadania pomocy psychologicznej ofiarom sytuacji kryzysowej. 

 
1. Przywrócenie ofiarom sytuacji kryzysowych równowagi psychicznej i umiejętności 

samodzielnego radzenia sobie w kryzysie. 
2. Zapobieganie przechodzeniu reakcji kryzysowych w stan chronicznej 

niewydolności psychospołecznej. 
3. Obniżenie lub wyeliminowanie kosztów społecznych i finansowych wynikających              

z reakcji i zachowań ofiar stanowiących poważne utrudnienie w funkcjonowaniu 
systemów społecznych. 

4. Utrzymanie zdolności personelu do wykonywania zadań ratowniczych                    
i wspomagających 

Zasady organizowania i funkcjonowania pomocy psychologicznej ofiarom 
zdarzeń masowych na obszarze powiatu węgorzewskiego. 
 

Dyrektor PCPR – Szef ZIK organizując pomoc psychologiczną korzysta z bazy 
danych obejmujących instytucje i psychologów, których można wykorzystać do 
udzielać natychmiastowej pomocy psychologicznej na podstawie porozumień 
regulujących zasady współdziałania z tymi podmiotami. Udzielanie pomocy 
psychologicznej organizowane jest i prowadzone  na podstawie procedur udzielania 
natychmiastowej pomocy psychologicznej opracowanych przez Dyrektora PCPR we 
współdziałaniu z lokalnych środowiskiem psychologów oraz organizacjami 
społecznymi zajmującymi się problematyką udzielania pomocy psychologicznej. 

W formie eksperckiej, jako uzupełnienie zasadniczych działań realizowanych 
przez ZIK i PCPR  możliwe jest wsparcie  działań tych instytucji i zespołów przez 
PZIK przy W-M Urzędzie Wojewódzkim na prośbę Starosty (PZZK) .  
 

Psychologiczny Zespół Interwencji Kryzysowej działający  
przy Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim 

 
Podstawy prawne: 

 Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o Pomocy Społecznej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. 
zm.); 

 Wytyczne Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 14 lipca 2011 r. do organizacji i 
funkcjonowania pomocy psychologicznej ofiarom sytuacji kryzysowych, klęsk naturalnych, 
ekologicznych i katastrof na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego; 

 Krajowy Plan Zarządzania Kryzysowego, rozdział „Organizacja ratownictwa, opieki medycznej, 
pomocy społecznej oraz pomocy psychologicznej”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

PROCEDURA URUCHAMIANIA PSYCHOLOGICZNEGO ZESPOŁU 
INTERWENCJI KRYZYSOWEJ SZCZEBLA WOJEWÓDZKIEGO 

Uzyskanie przez Starostę 
informacji o sytuacji 
kryzysowej mogącej 
spowodować konieczność 
udzielenia pomocy 
psychologicznej znacznej 
liczby poszkodowanych. 

 
ZDARZENIE 

Analiza możliwości w zakresie 
udzielania pomocy psychologicznej 
przez siły starostwa/PCPR ofiarom 

zdarzenia masowego. 

Określenie 
niezbędnego 
zakresu wsparcia 
psychologicznego 
ze szczebla 
województwa 

Prośba o przekazanie 
danych personalnych 
psychologów Zespołu 
Interwencji Kryzysowej 
w celu zawarcia umów 
na realizację wsparcia 
psychologicznego 
(telefonicznie). 
Następnie przekazanie, 
w ciągu 24 h, wniosku w 
formie elektronicznej. 

Przekazanie danych 
personalnych 
psychologa przez 
dyżurnego WCZK 
upoważnionej osobie. 

Uzgodnienie warunków 
realizacji zadania (m.in. 
transport) w umowie 
pomiędzy członkiem 
Zespołu Interwencji 
Kryzysowej a 
właściwym terytorialnie 
Starostą 

Uruchomienie Zespołu 
Interwencji Kryzysowej 
w wyniku decyzji 
Wojewódzkiego 
Zespołu Zarządzania 
Kryzysowego 


