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GUBERNATOR HOCHUL OGŁASZA, ŻE W PIERWSZYM MIESIĄCU 
FUNKCJONOWANIA PROGRAMU DLA WYKLUCZONYCH PRACOWNIKÓW DO 

WYPŁATY ZOSTAŁO ZATWIERDZONYCH 850 MLN USD 
  

Wartość już wypłaconych świadczeń to 250 mln USD; dodatkowe 600 mln USD 
jest w trakcie ostatecznej weryfikacji w celu wypłaty na rzecz wnioskodawców 
uznanych za kwalifikujących się do otrzymania wsparcia do końca miesiąca 

  
90 000 mieszkańców stanu Nowy Jork złożyło wnioski do Programu dla 

wykluczonych pracowników (Excluded Workers Program), który zapewnia 
wsparcie osobom, które utraciły podczas pandemii źródło dochodu i nie 

kwalifikowały się do innych świadczeń 

  

Gubernator Kathy Hochul ogłosiła dzisiaj, że Departament Pracy Stanu Nowy Jork (New 
York State Department of Labor, NYS DOL) zatwierdził przyznanie ponad 850 mln USD 
na wypłatę świadczeń w ramach Programu dla wykluczonych pracowników w 
pierwszym miesiącu od rozpoczęcia terminu składania wniosków. Wartość już 
wypłaconych świadczeń to 250 mln USD, a dodatkowe 600 mln USD jest w trakcie 
ostatecznej weryfikacji w celu wypłaty w terminie do końca miesiąca na rzecz 
wnioskodawców uznanych za kwalifikujących się do otrzymania wsparcia. Program 
został uruchomiony 1 sierpnia 2021 roku w 13 różnych językach, a w ciągu miesiąca 
Departament Pracy Stanu Nowy Jork otrzymał ponad 90 000 wniosków, z których 
prawie 50 000 zostało do tej pory zatwierdzonych. Administratorzy funduszu 
początkowo szacowali, że przetwarzanie otrzymanych wniosków potrwa od sześciu do 
ośmiu tygodni, ale ścisła współpraca między różnymi agencjami stanowymi umożliwiła 
znacznie szybsze uruchomienie środków. 

  

„Pandemia COVID-19 jeszcze się nie skończyła, a my, kontynuując naszą pracę nad 
odbudową i odzyskaniem zdrowia, wiemy, że ludzie wciąż są w potrzebie”, powiedziała 
Gubernator Hochul. „Fundusz dla wykluczonych pracowników (Excluded Workers 
Fund, EWF) stanowi kluczową pomoc dla tysięcy mieszkańców stanu Nowy Jork, którzy 
byli integralną częścią systemu utrzymania naszego regionu podczas szczytu pandemii, 
i dlatego naciskałam, aby środki te zostały udostępnione tak szybko, jak to możliwe. 
Jest to ważny pierwszy krok – płatności są realizowane przed terminem, aby zapewnić 
tym osobom wsparcie finansowe, którego potrzebują i na które zasługują. Wyrażam 



 

 

uznanie dla rzeczników, organizacji społecznych i stanowych władz ustawodawczych za 
uruchomienie tego historycznego programu i zachęcam wszystkich uprawnionych 
mieszkańców stanu Nowy Jork do składania wniosków”. 
  
„Ci pracownicy nie poddali się, gdy uderzyła pandemia i sprawili, że stan Nowy Jork 
dalej się rozwija”, powiedział Stanowy Kontroler Finansowy, Thomas P. DiNapoli. 
„Robimy co w naszej mocy, aby szybko weryfikować wnioski i realizować płatności, tak 
aby kwalifikujący się beneficjenci mogli otrzymać pomoc, której potrzebują”. 

  
Fundusz dla wykluczonych pracowników został stworzony, aby wesprzeć finansowo 
tysiące pracowników w całym stanie, którzy utracili dochody podczas pandemii i nie 
kwalifikują się do rządowych świadczeń w związku z COVID-19, jest w końcowej fazie 
zatwierdzania wniosków.  
  

Zainteresowani mogą przez całą dobę składać wnioski online, a infolinia Departamentu 

Pracy, zatrudniająca 600 wielojęzycznych osób jest dostępna siedem dni w tygodniu, od 
godziny 7 rano do 7 wieczorem. W procesie składania wniosków do Funduszu dla 
wykluczonych pracowników (EWF) wykorzystuje się najnowocześniejsze technologie, w tym 
wirtualnego asystenta EWF, który może informować wnioskodawców o statusie ich wniosku. 
Wnioskodawcy mogą również na żywo porozmawiać z konsultantem lub liczyć na 
oddzwonienie w ciągu od 24 do 48 godzin. Aplikacja oraz lista najczęściej zadawanych 
pytań (FAQ) są dostępne w 13 różnych językach na stronie Departamentu Pracy dotyczącej 
Funduszu dla wykluczonych pracowników (EWF). 

  
Zatwierdzeni wnioskodawcy otrzymają jedną z dwóch kwot zasiłku w oparciu o poziom 
dokumentacji kwalifikującej do pracy, którą dostarczają oprócz weryfikacji ich 
tożsamości i miejsca zamieszkania. Osoby zakwalifikowane do poziomu 1 (Tier 1) 
otrzymują 15 600 USD, a osoby zakwalifikowane do poziomu 2 (Tier 2) 3200 USD. Do 
tej pory do otrzymania wsparcia zostało zakwalifikowanych ponad 10 000 
wnioskodawców, a prawie 40 000 kolejnych znajduje się w końcowej fazie 
zatwierdzania. Spośród nich, 99 procent zakwalifikowało się do świadczeń na poziomie 
1 (Tier 1). Zatwierdzeni wnioskodawcy otrzymują jednorazową płatność na kartę 
przedpłaconą wysłaną na adres podany we wniosku. Karty pozwalają na wypłatę 
gotówki lub dokonywanie zakupów w punktach handlowych. 
  
Podobnie jak w przypadku wniosków o zasiłek dla bezrobotnych, zabezpieczenia i 
mechanizmy wykrywania oszustw wbudowane w proces weryfikacji mają na celu 
zapewnienie, że fundusze trafią do uprawnionych wnioskodawców, a nie do oszustów. 
  

Departament Pracy planuje udostępnić raport aktualizowany w czasie rzeczywistym, 
który będzie zawierał najnowsze dane dotyczące programu EWF.  

  

PODSUMOWANIE NAJWAŻNIEJSZYCH INFORMACJI: 

• Od 1 sierpnia 2021 r. wnioski przesłało ponad 90 000 mieszkańców stanu Nowy Jork 

• Do tej pory rozdysponowano już prawie 250 mln USD 

• Dodatkowe 600 mln USD jest w trakcie ostatecznego zatwierdzania 

https://dol.ny.gov/EWF
https://dol.ny.gov/EWF


 

 

• Spośród otrzymanych do tej pory zgłoszeń w językach innych niż angielski, trzy 
najpopularniejsze języki to hiszpański (32%), chiński (2,97%) i koreański (1,1) 

• Wnioski otrzymano również w języku arabskim, bengalskim, francuskim, 
kreolskim haitańskim, włoskim, polskim, rosyjskim i urdu. 

• 54% zatwierdzonych pracowników jest w wieku od 30 do 39 lat 
• 10 hrabstw wiodących pod względem liczby zatwierdzonych wniosków 

o Queens - 30% 
o Kings - 17% 
o Bronx - 15% 
o New York - 7% 
o Nassau - 4% 
o Westchester - 4% 
o Suffolk - 4% 
o Richmond - 2% 
o Erie - 1% 
o Monroe 

• Wiodące 10 numerów kodów pocztowych  

1. 11368 - 4% 
2. 11373 - 3% 
3. 11220 - 3% 
4. 11355 - 3% 
5. 11377 - 2% 
6. 11372 - 2% 
7. 11354 - 1% 
8. 10458 - 1% 
9. 10467 - 1% 
10. 10468 - 1% 

  
Roberta Reardon, Komisarz Departament Pracy Stanu Nowy Jork, powiedziała: 
„Nasza agencja jest na dobrej drodze, aby w ciągu kilku tygodni w pełni przetworzyć 
ponad 90 000 wniosków złożonych w ramach pierwszego w kraju programu. Jestem 
dumna z zespołu, który niestrudzenie pracował nad stworzeniem zupełnie nowego 
programu, który obecnie pomaga dziesiątkom tysięcy rodzin pracowników 
zamieszkujących stan Nowy Jork”. 
  

Senator stanu, Jessica Ramos, powiedziała: „Pomoc jest wreszcie dostępna dla 
wielu z setek tysięcy mieszkańców stanu Nowy Jork, a w szczególności dla 
przedstawicieli kolorowych społeczności, którzy pozostali bez wsparcia finansowego w 
czasie pandemii. Wciąż pracujemy nad tym, by Fundusz objął wszystkich, którzy stracili 
dochody w ciągu ostatniego półtora roku, ale czeki już zaczynają docierać do domów 
wykluczonych pracowników, więc cieszymy się, że będą mogli nadrobić zaległości w 
czynszu i pomóc swoim dzieciom lepiej przygotować się do roku szkolnego”. 

  
Członek Zgromadzenia, Carmen De La Rosa, powiedziała: „Fundusz dla 
wykluczonych pracowników zrodził się z bólu i rozpaczy, których byliśmy świadkami, 
gdy nasze społeczności zostały wykluczone z pomocy rządowej w szczytowym okresie 



 

 

pandemii COVID-19. Wreszcie, ta bardzo potrzebna pomoc zaczęła docierać do rodzin 
w całym stanie. Liczymy na dalszą współpracę z gubernator Hochul i Departamentem 
Pracy w celu wyeliminowania barier w dostępie do środków i zapewnienia, że jak 
najwięcej rodzin będzie mogło skorzystać z funduszu. 
  

Bianca Guerrero z Koalicji na rzecz pomocy finansowej dla wykluczonych 
pracowników powiedziała: „Po osiemnastu miesiącach pandemii COVID-19, dotknięte 
nią społeczności wreszcie otrzymują należną im pomoc w nagłych wypadkach. Fakt, że w 
ciągu pierwszych 30 dni zgłosiło się 90 000 wykluczonych pracowników, świadczy o tym, 
jak bardzo potrzebny jest ten program. Koalicja na rzecz pomocy finansowej dla 
wykluczonych pracowników (Fund Excluded Workers Coalition), w której skład wchodzi 200 
organizacji w całym stanie Nowy Jork, jest dumna z tego, że została powołana do życia 
przez wykluczonych pracowników i ich społeczności. Stan Nowy Jork musi stworzyć 
precedens w zakresie poszanowania praw pracowników- imigrantów w całym kraju. 
Będziemy nadal ściśle monitorować wdrażanie tego programu, tak, aby wszyscy 
uprawnieni mieszkańcy stanu Nowy Jork zwrócili się z wnioskiem o przyznanie wsparcia”. 

  

Manuel Castro, Dyrektor organizacji New Immigrant Community Empowerment 
(NICE) powiedział: „W ciągu ostatnich 18 miesięcy widzieliśmy na własne oczy 
zniszczenia, jakie pandemia przyniosła społecznościom imigrantów oraz ogromne 
trudności, z jakimi się teraz borykają. Z tego powodu, w ciągu ostatniego miesiąca, 
NICE organizowało codzienne konsultacje, aby pomóc setkom pracowników-imigrantów 
i ich rodzinom w złożeniu wniosków do Funduszu dla wykluczonych pracowników, który 
nie tylko uratuje im życie, ale będzie miał kluczowe znaczenie dla odbudowy naszego 
miasta. Gdy wybuchła epidemia COVID-19, pracownicy-imigranci pracowali na 
pierwszej linii frontu walki z pandemią w Nowym Jorku, który był epicentrum pandemii. 
Ale kiedy stracili pracę, zostali wykluczeni z jakiejkolwiek formy pomocy należnej w 
związku z pandemią. Fundusze te są kluczowe dla wszystkich tych ciężko pracujących 
osób i ich rodzin, które odgrywają tak istotną rolę w naszych społecznościach, a czekały 
na wsparcie przez ponad rok”. 

  

Pete Meyers, Dyrektor Centrum Pracowników Hrabstwa Thompkins, powiedział: 
„Płatności w ramach Funduszu dla wykluczonych pracowników stanowią istotną pomoc 
finansową dla pracowników, którzy napędzają wzrost gospodarczy w społecznościach 
w całym stanie. I należy się ona tym wszystkim mieszkańcom stanu Nowy Jork, którzy 
tak wiele zrobili do naszego regionu, ale nie mogli otrzymać zasiłków, gdy stracili pracę 
podczas pandemii”. 

  
Richard Witt, Dyrektor organizacji Rural and Migrant Ministry, powiedział: 
„Cieszymy się, że te bardzo potrzebne świadczenia trafiają do pracowników sektora 
podstawowych usług publicznych w całym stanie Nowy Jork, którzy poprzez swoją 
pracę wnoszą istotny wkład w naszą gospodarkę. Pracownicy rolni odegrali szczególnie 
istotną rolę w odbudowie naszego stanu, a my walczyliśmy o to, aby byli oni traktowani 
z godnością i otrzymali adekwatne wsparcie, na które zasługują”. 

  



 

 

Natychmiast po uchwaleniu rozporządzenia o przyjęciu Funduszu dla wykluczonych 
pracowników (EWF) w kwietniu, Departament Pracy rozpoczął ścisłą współpracę z 
przedstawicielami Koalicji na rzecz pomocy finansowej dla wykluczonych pracowników 
(Fund Excluded Workers Coalition) i innymi agencjami rządowymi, które współpracują z 
imigrantami, w celu zapewnienia, aby program ten był dokładnie dostosowany do 
potrzeb społeczności, którym ma służyć. Rozumiejąc, że wiele organizacji, które blisko 
współpracują z dotkniętymi problemami społecznościami, boryka się z problemem 
ograniczonych zasobów, Departament Pracy przyznał ponad 15 mln USD w formie 
grantów 75 społecznym organizacjom typu non-profit w całym stanie, aby zapewnić 
bezpośrednią pomoc przy składaniu wniosków oraz w działaniach edukacyjnych i 
szkoleniowych. Partnerzy społeczni wnieśli również kluczowy wkład we wszystkie 
aspekty programu, w tym w stworzenie samego wniosku o wsparcie oraz w 
opracowanie przepisów, które znacznie rozszerzyły liczbę dokumentów, jakie 
wnioskodawcy mogą przedłożyć w celu ustalenia prawa do pomocy. 

  
Pełna lista zatwierdzonych organizacji społecznych udzielających pomocy 
wnioskodawcom jest dostępna na stronie dol.ny.gov/cbolist. Oprócz współpracy z 
organizacjami społecznymi, Departament Pracy Stanu Nowy Jork rozpoczął kampanię 
promocyjną na rzecz Funduszu dla wykluczonych pracowników, która obejmuje reklamy 
w języku angielskim, hiszpańskim i chińskim w mediach społecznościowych, telewizji, 
radiu, gazetach, metrze i autobusach. 
  
Świadczenia są obecnie wypłacane zatwierdzonym wnioskodawcom według kolejności 
zgłoszeń, więc zachęca się mieszkańców stanu Nowy Jork do jak najszybszego 
złożenia wniosku na stronie dol.ny.gov/ewf. 
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