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GUBERNATOR HOCHUL OGŁASZA PRZEKAZANIE 150 MLN USD NA POMOC 
DLA KONSUMENTÓW W OPŁATACH ZA OGRZEWANIE  

  
Dodatek mający na celu udzielenie pomocy gospodarstwom domowym 

o niskich dochodach oraz niekwalifikującym się do pomocy w spłacie zaległości 
za media w ramach Programu pomocy w sytuacjach kryzysowych przy wynajmie 

mieszkań w stanie Nowy Jork  
  

Dofinansowanie w ramach Programu pomocy w opłacaniu kosztów energii, 
które ma pomóc mieszkańcom stanu Nowy Jork w uniknięciu odłączenia od sieci 

po zakończeniu okresu moratorium w związku z zaległościami w opłatach za 
media   

  
Gubernator Kathy Hochul poinformowała dziś, że są już dostępne fundusze na pomoc 
gospodarstwom domowym o niskich dochodach, które mają zaległości w opłatach za 
media powstałe w czasie pandemii COVID-19. Dysponowany przez Biuro Pomocy 
Tymczasowej i dla Osób z Niepełnosprawnością (Office of Temporary and Disability 
Assistance, OTDA) Stanu Nowy Jork zwykły dodatek na spłaty zaległości jest dostępny 
dla gospodarstw domowych, które kwalifikują się do Programu pomocy w opłacaniu 
kosztów energii (Home Energy Assistance Program, HEAP) i zalegają z opłatami za 
ogrzewanie, ale nie kwalifikują się do pomocy w opłatach za media oferowanej 
w ramach prowadzonego przez Stan Nowy Jork Programu pomocy w sytuacjach 
kryzysowych przy wynajmie mieszkań (Emergency Rental Assistance Program, 
ERAP).  
  

„Globalny kryzys zdrowotny zwrócił uwagę na trudności, z którymi boryka się mnóstwo 
mieszkańców stanu Nowy Jork, w tym dziesiątki tysięcy gospodarstw domowych 
mających duże zaległości w opłatach za media” — powiedziała gubernator Hochul. 
„To kluczowe wsparcie pomoże tym gospodarstwom domowym spłacić rachunki za 
media, które nagromadziły się w szczytowym momencie pandemii, i uniknąć 
ewentualnego odłączenia od sieci w najbliższych miesiącach”.  
  

Na jednorazowe płatności na rzecz gospodarstw domowych kwalifikujących się do 
programu HEAP i zwykłe dodatki na spłatę zaległości od teraz do września 2022 r. lub 
wyczerpania środków przeznaczono 150 mln USD. Z zabezpieczonych przez ustawę 
American Rescue Plan (Amerykański Plan Ratunkowy) z 2021 roku funduszy 
federalnych zostaną pokryte wszystkie skumulowane zaległości w opłatach za 
ogrzewanie do wysokości 10 000 USD, przy czym pomoc ta pojawia się ze względu na 



zbliżające się zakończenie okresu moratorium chroniącego przed odłączeniem od 
mediów, które nastąpi pod koniec grudnia.  
  

Około 83 000 beneficjentów programu HEAP zalega z opłatami za media od marca 
2021 roku, przy czym zaległości tych gospodarstw wynoszą średnio około 1370 USD, 
co oznacza około 113 mln USD zadłużenia w skali całego stanu. Podczas gdy 
Program pomocy w sytuacjach kryzysowych przy wynajmie mieszkań (ERAP) 
zapewnia pomoc w spłacie zaległości za media dla kwalifikujących się najemców, 
właściciele domów i osoby, które nie zalegają z czynszem, nie kwalifikują się do tej 
pomocy, a dotyczy to też klientów miejskich przedsiębiorstw użyteczności publicznej.  
  

Komisarz OTDA Mike Hein powiedział: „Wielu Nowojorczyków o niskich dochodach 
zmagało się z finansowym ciężarem rachunków za media jeszcze przed wybuchem 
ogólnoświatowej pandemii. Ta kluczowa pomoc zmniejszy niektóre z tych obciążeń 
i pomoże tym gospodarstwom domowym uniknąć niewesołej perspektywy odłączenia 
mediów”.  
  

Wnioskodawcy muszą spełniać wszystkie kryteria kwalifikacji, aby otrzymać zwykłe 
świadczenie HEAP, którego wysokość różni się w zależności od dochodu i wielkości 
gospodarstwa domowego, a ponadto muszą być objęci aktywnymi procesami 
windykacyjnymi lub być w inny sposób zagrożeni odłączeniem mediów bądź 
wypowiedzeniem umowy świadczenia usług. Wnioskodawcy muszą też być 
zarejestrowanymi odbiorcami mediów lub bezpośrednio je opłacać.  
  
Wnioski o pomoc można składać w lokalnych wydziałach usług socjalnych osobiście 

lub przez telefon, a dofinansowanie jest przyznawane na zasadzie „kto pierwszy, ten 
lepszy”. Listę lokalnych biur można znaleźć tutaj. Osoby spoza miasta Nowy Jork 
mogą też skorzystać z formularza online wniosku o zwykłe świadczenia pomocy 
w opłatach za ogrzewanie. Mieszkańcy miasta Nowy Jork mogą pobrać wniosek 
i uzyskać informacje o programie tutaj.  
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