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GUBERNATOR CUOMO OGŁASZA UPROSZCZENIE PROCESU SKŁADANIA 
WNIOSKÓW DO PROGRAMU POMOCY CZYNSZOWEJ  

  
Nowy proces łagodzi wymagania dokumentacyjne dla najemców i 

wynajmujących  
  

Ponad 1000 dedykowanych pracowników i 350 wolontariuszy pomoże w 
rozpatrzeniu oczekujących spraw  

  
  
Gubernator Andrew M. Cuomo ogłosił dzisiaj nowy, uproszczony proces składania 
wniosków do nowojorskiego programu pomocy czynszowej, który ma pomóc w 
wyeliminowaniu potencjalnych barier na drodze do otrzymania finansowania dla 
nowojorczyków spełniających kryteria programu. Nowy proces od razu łagodzi wymagania 
dokumentacyjne dla najemców i wynajmujących oraz wprowadza uproszczony proces 
składania dokumentacji dotyczącej zaległości dla wynajmujących z wieloma najemcami, 
ze skutkiem od jutra, 27 lipca. Dzięki wprowadzeniu tych nowych procesów Biuro Pomocy 
Tymczasowej i Pomocy Niepełnosprawnym Stanu Nowy Jork (New York State Office of 
Temporary and Disability Assistance, OTDA) będzie w stanie ustalić liczbę realnych 
wniosków spośród łącznie ponad 150 000 złożonych wniosków do 7 sierpnia.  
  
Ponadto kontraktowy dostawca współpracujący ze Stanem w ramach programu 
pomocy czynszowej ma teraz ponad 1000 pracowników dedykowanych dla tego 
projektu i będzie wdrażać dodatkowych ekspertów księgowych. Biuro Pomocy 
Tymczasowej i Pomocy Niepełnosprawnym Stanu Nowy Jork wdroży również co 
najmniej 350 stanowych wolontariuszy z innych agencji, zaczynając od dziś, w celu 
rozpatrzenia 4828 oczekujących spraw, dotyczących sprawdzonych i zweryfikowanych 
wniosków do wypłaty do 3 sierpnia. Do 31 sierpnia OTDA będzie na bieżąco z 
wypłatami dotyczącymi wszystkich oczekujących i zweryfikowanych wniosków.  
  
„Pandemia COVID zebrała ogromne żniwo wśród nowojorczyków na terenie całego Stanu, 
którzy teraz potrzebują pomocy czynszowej” – powiedział gubernator Cuomo. – „Program 
pomocy czynszowej na kwotę 2,7 mld USD dostarcza już finansowanie dla części z 
naszych najbardziej wrażliwych mieszkańców, którzy zostali potraktowani priorytetowo 
podczas pierwszych 30 dni procesu składania wniosków; a teraz musimy skoncentrować się 
na dostarczeniu środków do pozostałych wnioskodawców. Aby uprościć ten proces, 
zleciłem OTDA współpracę z dostawcą w celu jak najszybszego i jak najbardziej 
efektywnego realizowania wypłat, abyśmy mogli dostarczyć miliardy dolarów pomocy 
czynszowej do nowojorczyków, którzy borykają się z zapłatą czynszu bez własnej winy.”  



 

 

Nowojorski program pomocy czynszowej to 2,7 mld USD przeznaczonych na pomoc 
czynszową w sytuacjach awaryjnych, dostępną dla nowojorczyków borykających się ze 
skutkami pandemii COVID-19. Program pomaga gospodarstwom domowym, które 
zalegają z czynszem i mają problemy finansowego, które są zagrożone bezdomnością 
lub niestabilnością mieszkaniową, oraz których zarobki są równe lub niższe niż 80% 
średniego dochodu w danym regionie. Program pomocy czynszowej stanu Nowy Jork 
w sytuacjach awaryjnych, administrowany przez Biuro Pomocy Tymczasowej i Pomocy 
Niepełnosprawnym Stanu Nowy Jork, oferuje pomoc w pokryciu zaległego czynszu do 
12 miesięcy, pomoc w pokryciu przyszłych należności czynszowych za 3 miesiące i 
zapłacie zaległości za media za 12 miesięcy dla nowojorczyków spełniających kryteria 
programu, niezależnie od statusu imigracyjnego. Przewiduje się, że program obsłuży 
od 170 000 do 200 000 gospodarstw domowych. 
  
Oprócz ulg podatkowych program ERAP oferuje istotne mechanizmy ochrony 
najemców. Aby otrzymać pomoc, wynajmujący musi wyrazić zgodę na odstąpienie od 
zaległych opłat z tytułu należnego czynszu oraz nie może podwyższyć miesięcznego 
czynszu najemcy ani eksmitować najemcy przez okres jednego roku, z wyjątkiem 
okoliczności objętych ograniczeniami. 
  
Program jest finansowany w wysokości 2,6 mld USD z zasobów federalnych oraz 100 
mln USD ze stanowych źródeł finansowania. Program ma pomóc samorządom 
stanowym i lokalnym otrzymującym środki bezpośrednio od rządu federalnego we 
współpracy i koordynowaniu działań, a tym samym wykorzystywaniu zasobów, 
zwiększeniu efektywności i zapobieganiu nadużyciom.  
  
OTDA podjęło bezprecedensowe działania na rzecz nawiązania współpracy 
partnerskiej z lokalnymi samorządami na terenie całego stanu, dbając o to, aby 
organizacje w poszczególnych społecznościach zapewniły odpowiedni zasięg i 
bezpośrednią pomoc w złożeniu wniosku w wielu językach dla potencjalnych 
beneficjentów. Działania te mobilizują ważne zasoby w celu zapewnienia wiedzy o 
programie ERAP wśród najemców z całego stanu i możliwości składania wniosków. 
  
Dodatkowo agencja podejmuje działania na rzecz zapobiegania nadużyciom, aby 
identyfikować niezgłoszone dochody i zapobiegać dublowaniu płatności czynszowych. 
  
Siedem społeczności, które otrzymały finansowanie dla celów pomocy czynszowej w 
sytuacjach awaryjnych bezpośrednio od rządu federalnego, zdecydowało się na 
administrowanie własnymi programami. Mieszkańcy miasta Rochester i hrabstwa 
Monroe, miasta Yonkers, hrabstwa Onondaga oraz miast Hempstead, Islip i Oyster 
Bay muszą składać wnioski do lokalnych programów pomocy czynszowej i nie 
kwalifikują się do pomocy w ramach stanowego programu pomocy czynszowej w 
sytuacjach awaryjnych. Program o wartości 2,7 mld USD obejmuje 168 mln USD 
przekazanych bezpośrednio do tych społeczności lokalnych.  
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