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W odpowiedzi na zapytanie przekazane drogą mailową z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego 

w Gorzowie Wlkp. w dniu 25 lutego 2022 r. dotyczące możliwości wykorzystania rezerw celowych 

zaplanowanych w budżetach j.s.t. województwa lubuskiego na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy  

o zarządzaniu kryzysowym na pomoc uchodźcom oraz o zakres dopuszczalności wydatkowania 

środków z budżetów jednostek samorządu terytorialnego na ww. cel uprzejmie informuję, że zdaniem 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze - po przeanalizowaniu przedstawionego  

w pytaniu zagadnienia – nie ma przeszkód prawnych, aby środki te w zaistniałej sytuacji 

rozdysponować na pomoc dla uchodźców.  

Z art. 2 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (j.t. Dz. U. z 2022 r., poz. 

261) wynika, że zarządzanie kryzysowe to działalność organów administracji publicznej będąca 

elementem kierowania bezpieczeństwem narodowym, która polega na zapobieganiu sytuacjom 

kryzysowym, przygotowaniu do przejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań, 

reagowaniu w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych, usuwaniu ich skutków oraz odtwarzaniu 

zasobów i infrastruktury krytycznej. Istotne jest w tym zakresie, że jednym z celów zarządzania 

kryzysowego jest reagowanie w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej, o której stanowi 

dyspozycja art. 3 pkt 1 ustawy o zarządzaniu kryzysowym.  

Niewątpliwie napływ uchodźców wojennych, których życie, zdrowie jest bezpośrednio zagrożone  

i otoczenie ich opieką na terytorium RP, wpisuje się w pojęcie sytuacji kryzysowej. Nadmienić również 

trzeba, że z art. 20 ust. 1 pkt 5 ustawy o zarządzaniu kryzysowym wynika, że do zadań Wójta 

(Burmistrza, Prezydenta) należy między innymi współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje 

humanitarne.  

Z uwagi na powyższe zdaniem Kolegium RIO w Zielonej Górze rezerwa celowa, o której mowa 

w art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym może zostać wykorzystana na pomoc uchodźcom.  

Środki te powinny być wykorzystane na wydatki rzeczowe związane z zakwaterowaniem, 

wyżywieniem, zapewnieniem odzieży, lekarstw oraz środków czystości, noclegu, zapewnienia pomocy 

psychologicznej. Powyższe wydatki rzeczowe nie stanowią katalogu zamkniętego.  

 


