Wskazówki dotycz?ce odwo?ania od
decyzji FEMA
Release Date: Pa?dziernik 14, 2021

NOWY JORK -- Z?o?y?e? wniosek do FEMA o pomoc z tytu?u kl?ski
?ywio?owej w wyniku przej?cia huraganu Ida przez Nowy Jork i otrzyma?e?
pismo. Nie masz pewno?ci, jaka jest jego tre??, ale s?dzisz, ?e nie jest dobra dla
Ciebie.
FEMA cz?sto wysy?a tego rodzaju pisma w przypadku, gdy brakuje istotnych
informacji. By? mo?e, nie okaza?e? dowodu to?samo?ci, dowodu w?asno?ci
domu lub dowodu, ?e mieszka?e? w swoim domu przez wi?ksz? cz??? roku
przed atakiem huraganu Ida. Oto wskazówki jak napisa? pismo odwo?awcze od
decyzji FEMA:
Masz 60 dni na wys?anie pisma odwo?awczego do FEMA
Najwa?niejsz? cz??ci? procesu odwo?awczego jest ?wiadomo?? tego, w jakim
czasie musisz przedstawi? swoj? spraw?. Policz 60 dni od daty jak? ma FEMA na
pismo postanawiaj?ce. Jest to data, jak? nale?y zakre?li? w swoim kalendarzu,
aby pami?ta?, ?e jest to ostateczny termin na wys?anie pisma odwo?awczego do
FEMA. Pami?taj, ?e gdy FEMA otrzyma Twoje pismo, mo?e do Ciebie zadzwoni?
lub wys?a? Ci pismo w tej sprawie z pro?b? o podanie dalszych informacji.
Dok?adnie zapoznaj si? z tre?ci? pisma, zanim napiszesz pismo odwo?awcze
Musisz zrozumie? dlaczego FEMA uzna?a, ?e Twój wniosek „nie spe?nia
warunków” lub ?e odmówiono Ci pomocy, lub ?e wstrzymano wydanie decyzji w
Twojej sprawie. Cz?sto powodem mo?e by? po prostu brak dostatecznych
informacji. Przeczytaj pismo do FEMA w ca?o?ci, aby zrozumie? o co prosi Ci?
agencja.
Do??cz dowód, aby wesprze? swoj? pro?b? odwo?awcz?
Samo pismo odwo?awcze nie wystarczy, aby FEMA ponownie rozwa?y?a swoj?
decyzj?. Musisz mie? dowód na poparcie tego, o co prosisz w swoim pi?mie.
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Wa?ne jest, aby do??czy? dokumenty lub informacje, których wymaga FEMA.
Oto, co nale?y do??czy? do pisma:
Pismo od FEMA informuj?ce o odmowie pomocy lub, ?e agencja nie podj??a
decyzji.
Pisma ubezpieczeniowe: Twoja firma ubezpieczeniowa mo?e wyp?aci? Ci
u?amek sumy, jak? potrzebujesz do remontu domu, ale za ma?o ?eby pomóc
Ci przenie?? si? w inne miejsce i prawdopodobnie za ma?o, aby wymieni?
niektóre elementy Twojego mienia. Pami?taj, ?e FEMA nie mo?e udzieli? Ci
dotacji na co?, za co Twoja firma ubezpieczeniowa ju? wyp?aci?a Ci
odszkodowanie.
Dowód zamieszkania: Rachunek za media, prawo jazdy, wyci?g z banku lub
potwierdzenie zaci?gni?tej po?yczki, dokument z miejscowej szko?y, dowód
rejestracji pojazdu lub pismo od pracodawcy. Te dokumenty mo?na
wykorzysta? w celu udowodnienia, ?e uszkodzone w?asne lub wynajmowane
domostwo by?o Twoim g?ównym miejscem zamieszkania. „G?ównym”
oznacza, ?e mieszka?e? w nim przez wi?ksz? cz??? roku.
Dowód w?asno?ci: Dokumenty kredytu hipotecznego lub ubezpieczeniowe,
potwierdzenie op?at podatku lub akt w?asno?ci, rachunki za podstawowe
naprawy lub renowacje z dat? nieprzekraczaj?c? 2016 rok lub dokument z
s?du. Je?li Twoje dokumenty uleg?y zagubieniu lub zniszczeniu, kliknij w link
www.usa.gov/replace-vital-documents, aby uzyska? informacje jak odzyska?
ich kopie.
Rachunki i szacunki: Do??cz takie dokumenty jak rachunki za remont domu,
wyceny remontu, wyceny od wykonawcy lub informacje od firmy
ubezpieczeniowej.
Nie mo?esz osobi?cie napisa? pisma odwo?awczego? Popro? kogo? o napisanie
go za Ciebie
Je?li jeste? osob? sk?adaj?c? wniosek, ale nie mo?esz go napisa? osobi?cie,
popro? kogo? o pomoc. Mo?e to by? kto? z domowników, znajomy lub
prawnik. Ale pami?taj, aby trzyma? si? pewnych wytycznych. Powiadom FEMA
w podpisanym o?wiadczeniu, ?e osoba, która napisa?a pismo jest
upowa?niona do z?o?enia odwo?ania w Twoim imieniu. Specjali?ci z infolinii
FEMA mog? Ci udzieli? porad, co zawrze? w pi?mie odwo?awczym i udzieli?
informacje na wiele innych tematów, oprócz odwo?ania.
Zadzwo? na infolini? FEMA pod numer 800-621-3362 lub VRS (us?ugi
przekazu i wideo). Linie s? czynne od 8:00 do 19:00, siedem dni w tygodniu.

Page 2 of 4

Page printed at fema.gov/pl/press-release/20211014/tips-appealing-decision-fema

01/25/2022

Wy?lij pismo odwo?awcze poczt?, faksem lub prze?lij online. Nie zapomnij go
podpisa? i wpisa? daty
Masz 60 dni od daty pisma postanawiaj?cego od FEMA na wys?anie swojego
pisma poczt?, faksem lub online je?li chcesz, aby FEMA ponownie rozpatrzy?a
swoj? pierwsz? decyzj?. Podpisz pismo odwo?awcze i wpisz dat?. Nie
zapomnij dopisa? swojego dziewi?ciocyfrowego numeru zg?oszenia do FEMA
na ka?dej stronie, numeru kl?ski ?ywio?owej (FEMA-4615-DR-NY) oraz
do??czy? dokumentów stanowi?cych dowód.
Adres pocztowy: FEMA National Processing Service Center, P.O. Box
10055, Hyattsville, MD 20782-8055
Faks: 800-827-8112, z dopiskiem „Attention: FEMA”
Aby za?o?y? konto online w FEMA lub wys?a? dokumenty online, wejd? na
stron? www.DisasterAssistance.gov, kliknij „Check Status” i post?puj
zgodnie ze wskazówkami.
Czego mo?esz si? spodziewa? po z?o?eniu pisma odwo?awczego
Napisa?e? pismo odwo?awcze i wys?a?e? je do FEMA w ci?gu 60 dni od
otrzymania pisma postanawiaj?cego. Co dalej? FEMA mo?e si? z Tob?
skontaktowa? telefonicznie, prosz?c o wi?cej informacji. Albo FEMA mo?e
zaplanowa? kolejn? inspekcj? Twojego g?ównego domostwa. W obu
przypadkach, po wys?aniu pisma odwo?awczego do FEMA, mo?esz si?
spodziewa? pisma postanawiaj?cego w ci?gu 90 dni po otrzymaniu przez FEMA
Twojego pisma.
Przypomnienia:
Osoby o niskich dochodach, maj?ce problemy prawne w wyniku skutków
przej?cia huraganu Ida mog? dzwoni? na darmow? infolini?, aby uzyska?
porad?: 888-399-5459. Je?li chcesz, aby doradca prawny skontaktowa? si? z
Tob?, wype?nij formularz znajduj?cy si? pod adresem https://nysba.org/ida.
Przyk?ady dost?pnej pomocy prawnej obejmuj?:
pomoc w uzyskaniu ?wiadcze? pa?stwowych
pomoc z tytu?u roszcze? ?yciowych, medycznych i dotycz?cych mienia
pomoc w umowach remontu domu i umowach z wykonawcami
wymiana testamentu i innych wa?nych zagubionych lub zniszczonych
dokumentów prawnych w wyniku kl?ski ?ywio?owej
problemy zwi?zane z ochron? konsumenta, takie jak oszacowanie ceny i
unikanie oszustw ze strony wykonawców w procesie odbudowy
konsultacje dotycz?ce problemów z egzekucji z zastawu na hipotece
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konsultacje dotycz?ce problemów zwi?zanych ze stosunkiem w?a?ciciel najemca
Nale?y pami?ta?, ?e pomoc FEMA nie zast?puje odszkodowania z
ubezpieczenia i nie mo?e pokrywa? wszystkich szkód spowodowanych przez
kl?sk? ?ywio?ow?. S?u?y ona do zaspokojenia podstawowych potrzeb i
wsparcia wysi?ków w kierunku z?agodzenia skutków kl?ski ?ywio?owej.
Poni?ej podajemy sposób sk?adania wniosku o pomoc od FEMA: odwied?
stron? DisasterAssistance.gov, u?yj aplikacji mobilnej FEMA lub zadzwo? na
infolini? FEMA Helpline pod numer 800-621-3362 (VRS). Linie s? czynne od
8:00 do 19:00 siedem dni w tygodniu, a operatorzy mog? Ci? po??czy? ze
specjalist? mówi?cym w Twoim j?zyku.
Je?li korzystasz z us?ugi transmisji tekstu takiej jak transmisja tekstu wideo
VRS, telefonii z napisami lub innej, podaj agencji FEMA numer dla tej us?ugi.
Mo?esz równie? uda? si? do O?rodka Reagowania Kryzysowego (DRC),
gdzie mo?esz spotka? si? bezpo?rednio z personelem FEMA i
przedstawicielami innych federalnych oraz stanowych agencji, które mog?
zapewni? informacje dotycz?ce pomocy z tytu?u kl?ski ?ywio?owej. Wejd?
na stron? DRC Locator (fema.gov), aby znale?? centrum reagowania
kryzysowego w Twoim pobli?u.
Ostateczny termin sk?adania wniosków do FEMA o pomoc z tytu?u
kl?ski ?ywio?owej up?ywa w poniedzia?ek, 6 grudnia.
Wi?cej zasobów internetowych oraz ulotek FEMA do pobrania i innych pomocy
znajdziesz na stronie DisasterAssistance.gov - kliknij „Information”.
Namiary na agencje wspieraj?ce szczególne potrzeby spo?eczne mo?na
uzyska?, dzwoni?c pod numer 211 lub znale?? pod adresem
https://www.211nys.org/contact-us. Mieszka?cy Nowego Jorku dzwoni? pod
numer 311.
Aby si? dowiedzie? o najnowszych dzia?aniach zwi?zanych z odbudow? po
przej?ciu huraganu Ida, wejd? na stron? www.fema.gov/disaster/4615.
Obserwuj nas na Twitterze pod adresem twitter.com/femaregion2 i
www.facebook.com/fema.
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