
 

 

 
Do natychmiastowej publikacji: 14.09.2021  GUBERNATOR KATHY HOCHUL 

 
 

GUBERNATOR HOCHUL OGŁASZA ZNACZĄCE POSTĘPY W UDZIELANIU 
POMOCY NA WYPADEK PANDEMII DLA DOTKNIĘTYCH JEJ SKUTKAMI 

MIESZKAŃCÓW STANU NOWY JORK  
  

Dotychczas wypłacono prawie 400 mln USD na pomoc w wynajmie – blisko 
dwukrotnie więcej niż w ciągu ostatnich trzech tygodni  

  
Stan Nowy Jork zajmuje obecnie pierwsze miejsce w kraju pod względem 

wypłaconych lub przyznanych płatności na łączną kwotę ponad 1,2 mld USD  
  

125 mln USD z nowych funduszy stanowych przeznaczonych dla najemców, 
którzy wcześniej nie kwalifikowali się do otrzymania pomocy, będzie dostępnych 
w ramach programu pomocy w sytuacjach kryzysowych przy wynajmie mieszkań 

od 15 września  
  

Ponad 1,05 mld USD z funduszu dla wykluczonych pracowników o niskich 
dochodach, wykluczonych z otrzymywania innych świadczeń, do tej pory 

zatwierdzonych do dystrybucji; 550 mln USD zostanie wypłaconych do końca 
tygodnia, a dodatkowe 500 mln USD zostanie poddane ostatecznej weryfikacji  

  
Gubernator Kathy Hochul ogłosiła dzisiaj znaczące postępy w zapewnianiu pomocy na 
wypadek pandemii dla dotkniętych jej skutkami mieszkańców stanu Nowy Jork w ramach 
programu pomocy w sytuacjach kryzysowych przy wynajmie mieszkań i dla pracowników 
o niskich dochodach wykluczanych z otrzymywania innych świadczeń. Kwota wypłaconej 
pomocy związanej z pandemią niemal dwukrotnie wzrosła w ciągu ostatnich trzech 
tygodni – do 399 mln USD – umożliwiając zagrożonym eksmisją najemcom pozostanie w 
swoich domach i zapewniając wynajmującym zmagającym się z problemem 
niezapłaconego czynszu jego odzyskanie. Począwszy od środy, 15 września, najemcy o 
średnich dochodach, którzy wcześniej nie kwalifikowali się do otrzymania pomocy, mogą 
zacząć ubiegać się o 125 mln USD z funduszy stanowych w ramach program pomocy w 
sytuacjach kryzysowych przy wynajmie mieszkań. Dodatkowo, podczas gdy część z nich 
przechodzi ostateczną weryfikację, gubernator Hochul ogłosiła, że do tej pory 
zatwierdzono do dystrybucji ponad 1,05 mld USD w ramach programu dla pracowników o 
niskich dochodach wykluczanych z otrzymywania innych świadczeń.  
  
„Kiedy trzy tygodnie temu rozpoczęłam pełnienie funkcji gubernatora jasno dałam do 
zrozumienia, że moim głównym priorytetem jest jak najszybsze zapewnienie funduszy na 
pomoc dla mieszkańców stanu Nowy Jork zmagających się z niezwykle trudną sytuacją 
ekonomiczną z powodu pandemii”, powiedziała gubernator Hochul. „Podczas gdy 



 

 

przyspieszamy te działania, nasza praca nie jest jeszcze skończona. Będziemy nadal 
udzielać krytycznej pomocy wykluczonym pracownikom, dotkniętym pandemią 
gospodarstwom domowym, które zalegają z czynszem, oraz wynajmującym, których 
dochody z wynajmu znacznie spadły w czasie globalnego kryzysu zdrowotnego.”  
  
Gubernator Hochul za główny priorytet swojej administracji uczyniła zapewnienie 
pomocy mieszkańcom stanu Nowy Jork dotkniętym pandemią COVID-19 tak szybko i 
skutecznie, jak to tylko możliwe. Od pierwszego dnia sprawowania urzędu gubernator 
podjęła szereg kroków w celu zwiększenia zakresu pomocy na wypadek pandemii w 
stanie, w tym utworzenie nowego biura pomocy na wypadek pandemii (Office of 
Pandemic Relief), wprowadzenie zmian w celu przyspieszenia stanowego programu 
pomocy w wynajmie i przyciągnięcia większej liczby wnioskodawców, a także 
odwiedziła mieszkańców stanu Nowy Jork na obszarach zniszczonych przez huragan, 
aby upewnić się, że uzyskają oni pomoc, której potrzebują.  
  
Program pomocy w sytuacjach kryzysowych przy wynajmie mieszkań w stanie 
Nowy Jork (Emergency Rental Assistance Program, ERAP)  
Gubernator Hochul objęła urząd pod koniec sierpnia, koncentrując się na programie 
ERAP i ogłosiła szereg działań, w tym wyznaczenie 100 pracowników kontraktowych do 
pracy wyłącznie z wynajmującymi w wypełnieniu oczekujących wniosków, aby 
przyspieszyć ten proces. Od tego czasu liczba wydanych płatności wzrosła z 15 548 
płatności o łącznej wartości 203 mln USD dla wynajmujących, do 30 781 płatności o 
łącznej wartości 399 mln USD dla wynajmujących.  
  
Począwszy od środy, stan przyjmuje wnioski o pomoc w wynajmie od gospodarstw 
domowych negatywnie dotkniętych skutkami pandemii i zarabiających między 80 
procent a 120 procent średniego dochodu na danym obszarze, czyli od grupy, która 
wcześniej nie kwalifikowała się do otrzymania pomocy z państwowego programu ERAP.  
  
Zgodnie z wytycznymi federalnymi, tylko te gospodarstwa domowe, które zostały 
dotknięte pandemią i zarabiające 80 procent średniego dochodu lub poniżej 
kwalifikowały się do programu ERAP. Program ten administrowany przez stanowe Biuro 
Pomocy Tymczasowej i Osobom Niepełnosprawnym (Office of Temporary and Disability 
Assistance, OTDA) zapewnia 2,6 mld USD z funduszy federalnych na zapłatę do 12 
miesięcy zaległego i trzymiesięcznego przyszłego czynszu bezpośrednio 
wynajmującym, zapewniając jednocześnie zatwierdzonym najemcom do roku ochrony 
przed eksmisją, pod warunkiem, że nadal będą płacić czynsz.  
  
Średnia wysokość dochodu waha się w zależności od hrabstwa i wielkości 
gospodarstwa domowego. Najemcy zainteresowani ubieganiem się o pomoc federalną 
lub stanową powinni odwiedzić stronę otda.ny.gov/erap.  
  
Stan Nowy Jork jest obecnie na pierwszym miejscu w kraju pod względem wypłaconych 
lub przyznanych płatności, o łącznej kwocie ponad 1,2 mld USD, i jest jednym z liderów 
w zakresie płatności bezpośrednich, według Narodowej Koalicji na rzecz Mieszkań o 
Niskich Dochodach (National Low Income Housing Coalition), która nadzoruje realizację 
programu ERAP w poszczególnych stanach.   

https://otda.ny.gov/erap
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=d863ad54-87f89466-d8615461-000babd905ee-ac4a5da9b01ea0d1&q=1&e=d5700543-305d-4248-be64-5f962d6b0dd7&u=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fspreadsheets%2Fd%2F1RnHX7Ld7KJ_jgj8Sk52xjCygYRETwU-OthOGE3uduHM%2Fedit%23gid%3D1432075608
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=d863ad54-87f89466-d8615461-000babd905ee-ac4a5da9b01ea0d1&q=1&e=d5700543-305d-4248-be64-5f962d6b0dd7&u=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fspreadsheets%2Fd%2F1RnHX7Ld7KJ_jgj8Sk52xjCygYRETwU-OthOGE3uduHM%2Fedit%23gid%3D1432075608


 

 

Ponadto stan Nowy Jork znacznie przekroczył próg, aby uniknąć „wycofania” 
federalnych funduszy pomocy w wynajmie i teraz kwalifikuje się do potencjalnego 
otrzymania funduszy przydzielonych innym stanom, które nie dystrybuują tej pomocy 
wystarczająco szybko. Począwszy od 30 września, Skarb Państwa może odzyskać 
nadwyżki funduszy, które nie zostały zobowiązane i ponownie przydzielić te zasoby do 
jurysdykcji o wysokiej efektywności, które zobowiązały się do realizacji co najmniej 65 
procent ich pierwotnego przydziału.  
  
Komisarz OTDA, Mike Hein, powiedział: „Dzięki dodatkowemu finansowaniu ze 
strony stanu, program pomocy w sytuacjach kryzysowych przy wynajmie mieszkań w 
stanie Nowy Jork jest jeszcze bardziej dynamiczny pod względem ochrony zapewnianej 
najemcom i szerokiego zakresu pomocy udzielanej wynajmującym. Dzięki nieustannej 
uwadze gubernator Hochul dla tej krytycznej kwestii, widzimy teraz potężny wpływ tego 
programu w całym stanie i po raz kolejny pokazujemy, że stan Nowy Jork jest liderem w 
skali kraju w rozwiązywaniu najtrudniejszych problemów ekonomicznych i społecznych, 
z jakimi mamy do czynienia w obliczu globalnego kryzysu zdrowotnego.”  
  

Program płatności dla pracowników o niskich dochodach wykluczonych z 
otrzymywania innych świadczeń (Excluded Workers Fund Program, EFW)  

Gubernator Hochul określiła jeden ze swoich priorytetów jako jak najszybsze 
dostarczenie funduszy pomocowych, aby wesprzeć mieszkańców stanu Nowy Jork 
zmagającym się z trudną sytuacją ekonomiczną z powodu pandemii COVID-19. W 
ramach tych działań, gubernator pracuje nad przyspieszeniem dystrybucji świadczeń z 
tytułu programu dla wykluczonych z otrzymywania świadczeń pracowników. Do tej pory 
Departament Pracy (Department of Labor, DOL) stanu Nowy Jork zatwierdził do 
dystrybucji ponad 1,05 mld dolarów w świadczeniach w ramach programu dla 
wykluczonych z otrzymywania świadczeń pracowników. Spośród tych świadczeń, 550 
mln USD zostanie wypłaconych do końca tego tygodnia, a dodatkowe 500 mln USD jest 
w trakcie ostatecznej weryfikacji dla wnioskodawców uznanych za kwalifikujących się 
do otrzymania pomocy, która ma zostać wypłacona w ciągu najbliższego miesiąca. 
Wniosek o dofinansowanie w ramach programu został uruchomiony 1 sierpnia 2021 r. w 
13 różnych językach i do tej pory DOL w stanie Nowy Jork wpłynęło ponad 130 000 
wniosków, z których do tej pory ponad 75 000 zostało uznanych za kwalifikujące się.  

  
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. 
Spośród tych, którzy zostali zatwierdzeni do tej pory, 99 procent zakwalifikowało się do 
świadczeń na poziomie 1. Zatwierdzeni wnioskodawcy otrzymują jednorazową płatność 
na kartę przedpłaconą wysłaną na adres podany we wniosku. Umożliwiają one wypłatę 
gotówki lub zakupy u sprzedawców.  
  
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.  



 

 

Wnioskodawcy mogą ubiegać się online 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, a 600-
osobowe wielojęzyczne centrum telefoniczne DOL jest dostępne sześć dni w tygodniu. 
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 porozmawiać z przedstawicielem na żywo lub otrzymać oddzwonienie w ciągu 
24 do 48 godzin. Aplikacja i dokument FAQ są dostępne w 13 różnych językach na 
stronie EWF Departamentu Pracy.  
  
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.  
  
W najbliższych tygodniach DOL planuje udostępnić pulpit informacyjny w czasie 
rzeczywistym przedstawiający najnowsze dane dotyczące programu EWF. W 
międzyczasie DOL będzie zamieszczać cogodzinne aktualizacje danych dotyczących 
programu EWF na swojej stronie internetowej.  

  
Komisarz Departamentu Pracy Stanu Nowy Jork, Roberta Reardon, powiedziała: 
„Fundusz dla wykluczonych pracowników zapewnia prawdziwą ulgę tysiącom 
mieszkańców stanu Nowy Jork, którzy odegrali kluczową rolę w walce z pandemią, ale 
nie kwalifikowali się do stanowych lub federalnych zasiłków dla bezrobotnych. 
Zachęcam wszystkie kwalifikujące się osoby, które straciły wynagrodzenie lub dochód 
podczas pandemii, do ubiegania się o to ważne koło ratunkowe.”  
  
Na początku września, gubernator Hochul podpisała ustawę o wprowadzeniu zakazu 
eksmisji w związku z COVID do 15 stycznia 2022 roku. Na mocy tej ustawy 
wprowadzono również nowy program na kwotę 250 mln USD, który ma zapewnić 
pomoc większej liczbie gospodarstw domowych i lepiej wspierać wynajmujących. W 
ramach tego programu, 125 mln USD z funduszy stanowych jest przeznaczonych dla 
tych gospodarstw domowych, których dochody są zbyt wysokie, aby mogły one 
uczestniczyć w finansowanym przez władze federalne w ramach programu ERAP.  
  
Dodatkowo, ustawa przewiduje przeznaczenie 125 mln USD z funduszy stanowych na 
pomoc tym wynajmującym, których najemcy albo odmawiają udziału w programie, albo 
opuścili mieszkanie zalegając z opłatami. Wytyczne federalne wymagają, by do 
programu zgłosili się zarówno najemca, jak i wynajmujący, więc dodatkowe fundusze 
stanowe pozwolą OTDA udostępnić na początku października osobny wniosek dla 
wynajmujących poszukujących tego rodzaju pomocy.  
  
Program władz stanu Nowy Jork pozwala jednak na tymczasowe zatwierdzenie pomocy 
dla najemcy, podczas gdy druga strona wniosku oczekuje na rozpatrzenie i 
podejmowane są intensywne wysiłki w celu przekonania wynajmującego do udziału w 
programie. Jeżeli wynajmujący odmawia udzielenia informacji potrzebnych do 
wypełnienia wniosku lub odmawia przyjęcia funduszy, najemca otrzymuje pismo, które 
może przedstawić w sądzie w przypadku postępowania o eksmisję. 
  

https://dol.ny.gov/excluded-workers-fund-data


 

 

Najemcy zatwierdzeni do programu nie mogą być eksmitowani z powodu wygaśnięcia 
umowy najmu lub z powodu niepłacenia czynszu w czasie pandemii COVID-19. Gdy 
wynajmujący zaakceptuje płatność, najemca nie może być eksmitowany z powodu 
niepłacenia czynszu w okresie objętym programem lub z powodu wygasłej umowy 
najmu w ciągu 12 miesięcy po dokonaniu tej płatności.  
  
Gubernator Hochul nadal zachęca mieszkańców Nowego Jorku zmagających się ze 
spłatą zaległego czynszu, który skumulował się podczas pandemii, do ubiegania się 
o dofinansowanie w ramach programu. Otrzymano już ponad 200 000 wniosków o 
przyznanie świadczenia z programu ERAP.  
  

###  
  
  

 
Dodatkowe wiadomości są dostępne na stronie www.governor.ny.gov 
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