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GUBERNATOR HOCHUL ZAPOWIADA ZWIĘKSZENIE ZASIŁKÓW 
ŻYWNOŚCIOWYCH DLA MIESZKAŃCÓW STANU NOWY JORK O NISKICH 

DOCHODACH  
  

Od października gospodarstwa domowe korzystające z Programu Pomocy 
Żywnościowej mogą liczyć na wzrost wysokości miesięcznych zasiłków o ok. 36 

dolarów na osobę  
  

Wzrost zasiłków oznacza ponad 1,4 mld dolarów dodatkowych środków 
federalnych w stanie Nowy Jork  

  
Gubernator Kathy Hochul ogłosiła dzisiaj, że wszyscy mieszkańcy stanu Nowy Jork 
korzystający z Programu Pomocy Żywnościowej (Supplemental Nutrition Assistance 
Program, SNAP) mogą w przyszłym miesiącu spodziewać się wzrostu wysokości 
zasiłków w wyniku federalnej korekty kosztów, mającej na celu zapewnienie osobom i 
rodzinom o niskich dochodach łatwiejszego dostępu do zdrowej żywności. Szacowany 
średni wzrost normalnych zasiłków dla gospodarstw domowych zarejestrowanych w 
programie SNAP nadzorowanym przez Biuro Pomocy Tymczasowej i dla Osób z 
Niepełnosprawnością stanu Nowy Jork ma wynieść ok. 36 dolarów na osobę.  
  
„Wielu mieszkańców stanu Nowy Jork boryka się w tym okresie w trudnościami 
finansowymi, co często oznacza wybór tańszej żywności, która ma znacznie mniej 
wartości odżywczych” – powiedziała gubernator Hochul. „Ten długo oczekiwany 
wzrost wysokości zasiłków zwiększy siłę nabywczą gospodarstw domowych w całym 
stanie i umożliwi zakup pożywnych produktów żywnościowych, co z kolei przełoży się 
na poprawę stanu zdrowia”.  
  
Przyjęta przez Kongres ustawa rolna z 2018 r. nakładała na Departament Rolnictwa 
USA obowiązek ponownej analizy planu będącego podstawą obliczeń zasiłków w 
ramach programu SNAP. W ubiegłym roku agencja federalna przeprowadziła 
weryfikację tego planu na podstawie rzeczywistych danych, w wyniku której 
wprowadzono korektę kosztów – pierwszą od ponad 45 lat – odzwierciedlającą 
znaczące zmiany dotyczące rynku żywności i sytuacji konsumentów.  
  
W ramach nowego planu wysokość maksymalnego przydziału zasiłków dla 
czteroosobowej rodziny w stanie Nowy Jork wzrośnie z 680 do 835 dolarów. Ta 
podwyżka zapewni około 1,4 mld dodatkowych dolarów ze środków federalnych w 
federalnym roku podatkowym 2022.  



  
W nowym planie wprowadzono także dodatnią korektę kwoty standardowych odliczeń i 
dodatków na media, które są uwzględniane w miesięcznych dochodach brutto 
gospodarstw domowych w celu określenia kwalifikowalności i poziomu zasiłków. 
Zwiększono również poziom miesięcznych dochodów brutto, aby odzwierciedlić zmiany 
sytuacji gospodarczej.  
   
Opracowując korekty poziomu zasiłków SNAP, agencja USDA wzięła pod uwagę 
aktualne ceny żywności w całym kraju, najczęściej spożywane produkty, zalecenia 
dietetyczne i składniki odżywcze w artykułach spożywczych. W wyniku ponownej 
analizy stwierdzono, że koszty pożywnej, praktycznej i oszczędnej diety są o 21% 
wyższe niż obecny maksymalny poziom zasiłków żywnościowych dla gospodarstw 
domowych w programie SNAP.  
  
W skali kraju prawie dziewięciu na 10 uczestników programu SNAP zgłaszało trudności 
w stosowaniu zdrowej diety, przy czym najczęstszą barierą był koszt zdrowej żywności. 
Badania konsekwentnie pokazują, że poziom zasiłków żywnościowych jest zbyt niski, 
aby w praktyce zapewnić zdrową dietę, nawet jeśli gospodarstwa domowe 
przeznaczają część własnych środków na zakupy spożywcze.  
  
W lipcu w programie SNAP było zarejestrowanych około 2,8 mln gospodarstw 
domowych w całym stanie Nowy Jork. Zasiłki z programu SNAP stymulują również 
gospodarkę lokalną i stanową – według szacunków federalnych każdy wydany dolar z 
tych zasiłków generuje około 1,59 dolara aktywności gospodarczej.  
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