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Podczas okre?lania sumy ?wiadcze? pomocy federalnej z tytu?u kl?ski
?ywio?owej do jakiej mo?e by? upowa?niona osoba wnioskuj?ca, FEMA
sprawdza, czy ?wiadczenia si? nie powielaj?.
Zgodnie z prawem, FEMA nie mo?e zapewni? pomocy finansowej w przypadku,
gdy pomoc na t? sam? potrzeb? spowodowan? kl?sk? ?ywio?ow? zosta?a
zapewniona z innego ?ród?a, na przyk?ad z ubezpieczenia lub, gdy taka pomoc
jest dost?pna z innego ?ród?a.

Wsparcie FEMA niesie pomoc osobom ocala?ym z kl?ski
?ywio?owej w podj?ciu pierwszego kroku na drodze do
odbudowy
Osoby wnioskuj?ce uprawnione do pomocy federalnej otrzymuj? pieni?dze w
formie czeku lub wp?aty na konto. Po up?ywie jednego dnia lub dwóch od
otrzymania czeku lub przelewu, przychodzi poczt? pismo, w zale?no?ci od dostaw
pocztowych w danym rejonie, podaj?ce rodzaj i sum? pomocy oraz cel, na jaki
musi ona zosta? wykorzystana. Je?li osoba wnioskuj?ca za?yczy?a sobie ekorespondencj?, to pismo zazwyczaj jest dost?pne w ci?gu 24 godzin na jej
koncie internetowym FEMA. Pomoc ze strony FEMA mo?e obejmowa?:
Pomoc w wynajmie oferowana jest osobie ocala?ej na tymczasowe wynaj?cie
mieszkania. Otrzymana kwota bazuje na lokalnych uczciwych stawkach
rynkowych, ustalanych przez Ministerstwo Budownictwa Mieszkaniowego i
Rozwoju Miejskiego (HUD).
Pomoc w remoncie domu pomaga w podstawowych naprawach
uniemo?liwiaj?cych zamieszkanie we w?asnym domu. Oferowana suma bazuje
na uszkodzeniach zwi?zanych z kl?sk? ?ywio?ow? i szacowanych kosztach
remontu lub na maksymalnej sumie oferowanej przez program. Rodzaje szkód
mog? obejmowa?:
uszkodzenie konstrukcji, m.in uszkodzenie okien, drzwi i dachu;

Page 1 of 3

Page printed at fema.gov/pl/fact-sheet/duplication-benefits-0

09/26/2022

uszkodzenie elektryczno?ci, gazu, ciep?a, hydrauliki itd. skutkuj?ce brakiem
dzia?ania
wn?trze budynku nie jest ju? stabilne konstrukcyjnie, obejmuje to pod?ogi,
?ciany i sufity oraz
nie dzia?a system zasilania wod? lub studnia (je?li dotyczy).
Pomoc w wymianie zapewnia wsparcie finansowe w?a?cicielom domostw,
których podstawowe miejsce zamieszkania zosta?o okre?lone przez
kontrolerów FEMA jako zniszczone w wyniku kl?ski ?ywio?owej. Ta pomoc
mo?e równie? by? przeznaczona na zakup nowej, podstawowej nieruchomo?ci.
Pomoc w innych potrzebach zapewnia fundusze na pokrycie niezb?dnych
wydatków i powa?nych potrzeb spowodowanych kl?sk? ?ywio?ow?. Obejmuje
ona wydatki medyczne, dentystyczne, na opiek? nad dzie?mi, wydatki
pogrzebowe, na najwa?niejsze potrzeby, na mienie osobiste, transport i
przeprowadzk? oraz magazynowanie.
Je?li uwa?asz, ?e nie kwalifikujesz si? do pomocy FEMA, mo?e by? dla Ciebie
dost?pna inna pomoc na poradzenie sobie ze skutkami wywo?anym kl?sk?
?ywio?ow?:
Dodatkowe us?ugi ?wiadczone przez FEMA:
Pomoc prawna w zakresie kl?sk ?ywio?owych
Pomoc dla bezrobotnych w wyniku kl?ski ?ywio?owej

Pomoc FEMA z tytu?u kl?sk ?ywio?owych powinna by?
spo?ytkowana zgodnie z jej przeznaczeniem
Je?li osoba wnioskuj?ca wyda ?rodki z pomocy federalnej na inny cel ni?
wyznaczony, mo?e zosta? poproszona o zwrócenie ich lub te? zostanie jej
odmówiona pomoc w razie przysz?ych zdarze?.
W ramach procesu powielania ?wiadcze? FEMA, niektóre osoby ocala?e powinny
z?o?y? wniosek o niskooprocentowan? po?yczk? na dom z tytu?u kl?ski
?ywio?owej, oferowan? przez Agencj? ds. Ma?ych Przedsi?biorstw (SBA). Mimo
?e wnioskuj?cy nie ma obowi?zku wzi?cia ca?ej sumy po?yczki ani te? jej cz??ci,
pe?na oferowana suma mo?e by? uznana za ?wiadczenie, którego nie wolno
powieli?.
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Inni dostawcy funduszy zwi?zanych z kl?skami ?ywio?owymi, tacy jak HUD, mog?
sprawdza? sumy przyznane od FEMA osobom ocala?ym i ich przeznaczenie. Ma
to równie? na celu zapobieganie powielaniu ?wiadcze?.
Osoby otrzymuj?ce pomoc prosi si? o zachowanie rachunków na wydatki
zwi?zane z kl?sk? ?ywio?ow? przez trzy lata, w celu udokumentowania ich
wydatkowania na cele zwi?zane z kl?sk? ?ywio?ow?. Je?li odbiorca otrzyma
odszkodowanie z ubezpieczenia na pokrycie tych samych wydatków, musi je
zwróci? do agencji FEMA. Poszczególne sprawy osób wnioskuj?cych mog? by?
sprawdzane w celu stwierdzenia czy fundusze zosta?y prawid?owo
spo?ytkowane.
Odpowiedzi na pytania dotycz?ce pomocy od FEMA udzielamy pod
numerem telefonu infolinii FEMA 800-621-3362.
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