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FAQ: Uściślenie w sprawie pomocy FEMA 

po huraganie Ida – Nowy Jork 
Mieszkańcy powiatów Bronx, Dutchess, Kings, Nassau, Queens, Richmond, Rockland, Suffolk oraz 

Westchester, którzy ponieśli straty lub szkody bezpośrednio spowodowane przez huragan Ida, mogą do 

poniedziałku, dn. 6 grudnia b.r., wystąpić do FEMA w razie kataklizmu  

Poniżej, podajemy odpowiedzi na najczęściej w tym tygodniu zadawane pytania: 

Pytanie: Czy muszę czekać na inspekcję mojego domu przez FEMA aby rozpocząć naprawy? 

Odpowiedź: Nie. Aby rozpocząć naprawy, nie należy czekać na FEMA. Należy wpierw złożyć wniosek do swojej firmy 

ubezpieczeniowej, a następnie wystąpić o pomoc FEMA. Jeżeli nie ma Pan/Pani ubezpieczenia lub ochrona 

ubezpieczeniowa nie jest wystarczająca, FEMA może być w stanie udzielić pomocy, aby dom był bezpieczny, zdatny 

do zamieszkania i funkcjonalny. Należy przesłać do FEMA dokumenty ubezpieczeniowe, pokrycia, odszkodowanie 

i/lub list orzekający, jak też zachować, w celu okazania ich inspektorowi FEMA, wszelkie kwity, umowy oraz 

oszacowania kosztów naprawy szkód wyrządzonych przez kataklizm. Inspektor poleci wysłanie ich do FEMA. 

P: Wystąpiłem/wystąpiłam już o pomoc FEMA. Czy FEMA zwróci mi koszty związane ze sprzątaniem mieszkania po 

huraganie Ida? 

O: Właściciele domów i najemcy kwalifikujący się do pomocy FEMA w razie kataklizmu, mogą być uprawnienie do 

jednorazowej wypłaty w celu zaradzenia minimalnym zniszczeniom wyrządzonym w domu przez sztorm, 

wyeliminowaniu potencjalnych obaw o bezpieczeństwo oraz zapobieżenia dodatkowym stratom.  

P: FEMA skierowała mnie do federalnej agencji ds. małych przedsiębiorstw (U.S. Small Business Administration), ale 

nie jest mnie stać na pożyczkę. Co mam zrobić? 

O: Jeżeli wystąpili Państwo o pomoc w przypadku kataklizmu i zostali skierowani do federalnej agencji ds. małych 

przedsiębiorstw (SBA), ważne jest, aby wypełnić i przedłożyć wniosek o pożyczkę SBA. Jeżeli pożyczka zostanie 

zatwierdzona, jej akceptacja nie jest konieczna. Po złożeniu wniosku, SBA ustali, czy należy Pana/Panią odesłać do 

FEMA w celu rozważenia udzielenia pomocy na inne potrzeby, tzw. Other Needs Assistance, która obejmuje 

zastępowanie niezbędnych przedmiotów użytku domowego oraz inne wydatki związane z kataklizmem. Aby uzyskać 

więcej informacji, prosimy skontaktować się z Centrum obsługi klienta SBA pod numerem 800-659-2955 lub pocztą 

e-mail na adres DisasterCustomerService@sba.gov 

P: Posiadam kondominium w którym mieszkam. Czy kwalifikuję się do otrzymania pomocy FEMA? 

O: Osoby, które mieszkają w jednym z dziewięciu wymienionych powiatów wyznaczonych do federalnej pomocy po 

huraganie Ida, a zniszczenia w mieszkaniu nie były pokryte przez ubezpieczenia, mogą się kwalifikować do pomocy 

od FEMA. Należy wpierw złożyć roszczenie ubezpieczeniowe w swojej firmie ubezpieczeniowej, a następnie wystąpić 

do FEMA. Należy przesłać do FEMA kopię ochrony ubezpieczeniowej, odszkodowania oraz listu orzekającego. 

Agencja przejrzy informacje i zadecyduje o rodzaju pomocy o którą można się ubiegać. Instalacje, armatury, 

wodociągi i urządzenia gospodarstwa domowego mogą zaliczać się do kwalifikowalnych zniszczeń.  
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P: Mieszkanie, które wynajmuję przechodzi remont ze względu na zniszczenia spowodowane przez huragan Ida i nie 

mogę w nim nadal mieszkać. Czy FEMA pomoże mi opłacić tymczasowe miejsce zamieszkania?   

O: Jeżeli mieszkanie znajduje się  w jednym z dziewięciu wymienionych powiatów wyznaczonych do federalnej 

pomocy po huraganie Ida, może się Pan/Pani kwalifikować do pomocy od FEMA. Przyznane fundusze mogą pomóc 

pokryć koszty kaucji, czynsz oraz niezbędne usługi komunalne, np. gaz i elektryczność, na okres remontu 

mieszkania. 

Jak wystąpić do FEMA o pomoc w razie kataklizmu: 

▪ Prosimy odwiedzić stronę DisasterAssistance.gov, wykorzystać aplikację mobilną FEMA lub zadzwonić na Infolinię 

FEMA (FEMA Helpline) na numer 800-621-3362. Jeżeli korzysta Pan/Pani z wideo przekaźnika, takiego jak 

wideofon, z usług telefonicznych z napisami lub innych usług, należy podać FEMA ich numer. Linia jest czynna 

codziennie od 8.00 do 19.00. Należy przycisnąć 2 dla języka hiszpańskiego. Aby połączyć się z tłumaczem 

mówiącym Pana/Pani językiem, należy przycisnąć 3. 

▪ Prosimy odwiedzić ośrodek Disaster Recovery Center i spotkać się z pracownikami FEMA oraz przedstawicielami 

innych agencji federalnych i stanowych, mogących udzielić informacji nt. pomocy w razie kataklizmu. Prosimy 

udać się na stronę DRC Locator (fema.gov) aby znaleźć najbliższy ośrodek. 

Dla uzyskania dalszych zasobów internetowych jak też dla pobrania broszur FEMA i innych pomocy, prosimy udać się na 

stronę DisasterAssistance.gov i kliknąć na “Information” (informacje). 

Dla uzyskania najnowszych oficjalnych informacji nt. działań na rzecz odbudowy w stanie Nowy Jork, prosimy udać się na 

stronę www.fema.gov/disaster/4615. Można też nas śledzić na Twitterze pod adresem twitter.com/femaregion2 oraz  

www.facebook.com/fema. 

# # # 

Misją FEMA jest udzielanie pomocy ludziom przed, w czasie i po katakliźmie. 
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