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Zapomogi popowodziowe
Ok. 750 gospodarstw domowych, w tym również z naszej dzielnicy, poniosło straty
materialne. Pokrzywdzeni mogą starać się o zapomogę.
Od 25 maja w oddziałach Urzędu Miasta Krakowa (przy ulicach: Wielickiej 28A, Powstania
Warszawskiego 10, plac Wszystkich Świętych 3/4 i na os. Zgody 2) uruchomiono punkty
informacji dla powodzian, w których magistraccy urzędnicy informują, jak i gdzie zgłaszać
popowodziowe oraz w jaki sposób można ubiegać się o zapomogę z tego tytułu.

Zapomoga z MOPS
Prawie każde poszkodowane gospodarstwo może ubiegać się o tzw. zasiłek celowy wypłacany
przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Przeznaczony jest on na częściowe pokrycie strat
poniesionych przez powódź. Jego wysokość nie może przekroczyć 6 tys. zł. Zapomogę od
krakowskiego MOPS może otrzymać tylko poszkodowana rodzina lub osoba zameldowana w
gminie Kraków.
Jak otrzymać zapomogę:
1. Należy złożyć odpowiedni wniosek do kierownika MOPS. O zapomogę dla osób starszych
lub niepełnosprawnych może wystąpić ktoś z rodziny, opiekun lub pracownik socjalny.
2. Zapomoga przyznawana jest po oszacowaniu rzeczywistych strat i przeprowadzeniu
wywiadu środowiskowego przez pracowników krakowskiego MOPS-u.
3. Zapomogi przyznawane mają być bez względu na wysokość dochodu. Głównym kryterium
ich wysokości są poniesione straty.
4. Zapomoga nie zostanie przyznana, gdy szkody powstałe w wyniku powodzi były
ubezpieczone. W tym przypadku trzeba pamiętać, by wszystkie uszkodzone rzeczy pozostawić
w miejscu ich zalania do momentu oszacowania strat przez ubezpieczyciela.
Pomoc dla nieobecnych w pracy i pracodawców
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Jeżeli ktoś w wyniku powodzi nie stawił się w pracy (utknął w zalanym budynku, został
ewakuowany) – to jego nieobecność będzie usprawiedliwiona przez Urząd Miasta Krakowa. PO
odpowiednie dokumenty w takiej sytuacji należy udać się do UM na osiedlu Zgody 2 (pokój
210). Do pięciu dni roboczych - niekoniecznie kolejnych – usprawiedliwionej nieobecności
należy się wynagrodzenie wg stawki urlopowej. Jeśli pracodawca będzie się ociągał lub nie
zechce wypłacić tych pieniędzy, należy się odwołać do Okręgowego Inspektora Pracy. W
wypadku zwolnienia można założyć sprawę pracodawcy w Sądzie Pracy.
Przedsiębiorcy, którym woda zniszczyła dokumenty do rozliczania składek ZUS, powinni
zwrócić się o wydanie kopii danych z bazy ZUS-u. Wszystkie niezbędne informacje w tej
sprawie można uzyskać placówkach ZUS-u lub przez infolinię - tel. 801 044 044 i 22 433 30 00.
Właściciele firm, których przedsiębiorstwo ucierpiało w wyniku zalania oraz osoby pracujące na
własny rachunek, sami rozliczający się z ZUS-em, i nie mogący zapłacić składek, powinni
wystąpić do właściwego sobie Oddziału ZUS o umorzenie, odroczenie lub rozłożenie składek
na raty. Decyzje ZUS odnośnie każdego przedsiębiorcy wydawane są indywidualnie.
Epidemia nam nie grozi
Nie ma zagrożenia wybuchem epidemii. Mimo to należy zachować szczególną ostrożność w
czasie usuwania skutków powodzi, ponieważ istnieje możliwość nabawienia się chorób
przewodu pokarmowego. Wodę do picia można czerpać tylko z wiadomych źródeł. Wodę do
mycia i płukania z własnych ujęć należy wpierw przegotować. Nie wolno jeść zalanych
wcześniej produktów.
Ważniejsze służby techniczne:
- Ocena stanów technicznych budynków - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, tel.
12 616 56 40
- Koordynacja pomocy dla poszkodowanych i zgłaszanie szkód osób i gospodarstw - Miejski
Ośrodek Pomocy Społecznej, tel 12 616 53 20
- Podstawianie kontenerów na śmieci i zalane przedmioty, usuwanie szlamu z zalanych ulic Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu, tel. 12 616 86 66
- Usprawiedliwienie nieobecności w pracy z powodu powodzi (trzeba mieć dokument
tożsamości) - Wydział Bezpieczeństwa Zarządzania Kryzysowego, tel. 12 422 11 87
- Postępowanie z pomieszczeniami i przedmiotami po zalaniu - Państwowy Powiatowy
Inspektorat Sanitarny w Krakowie 12 644 09 35
Oprac. na podstawie Gazety Wyborczej
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