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GUBERNATOR HOCHUL OGŁASZA ZŁOŻENIE PRZEZ WŁADZE STANU NOWY 
JORK WNIOSKU O PRZYZNANIE DODATKOWYCH FUNDUSZY FEDERALNYCH 

NA POMOC W WYNAJMIE MIESZKAŃ W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH  
  

Władze stanu Nowy Jork zwróciły się do Departamentu Skarbu USA o przyznanie 
996 mln USD dodatkowych funduszy federalnych  

  
W ramach programu przyznano lub wypłacono ponad 2 mld USD na pomoc w 

wynajmie, obejmującą około 165 000 wniosków zgłoszonych do programu, w tym 
ponad 81 000 płatności bezpośrednich na rzecz wynajmujących  

  
17 członków delegacji Kongresu stanu Nowy Jork złożyło list do Departamentu 

Skarbu USA popierający ten wniosek; treść listu można przeczytać tutaj  
  

Gubernator Kathy Hochul ogłosiła dzisiaj, że władze stanu Nowy Jork zwróciły się do 
Departamentu Skarbu USA (U.S. Department of Treasury) o przyznanie 996 mln USD 
dodatkowych funduszy federalnych na Program pomocy przy wynajmie w sytuacjach 
kryzysowych (Emergency Rental Assistance Program, ERAP), aby pomóc w realizacji 
niezaspokojonych potrzeb osób doświadczających trudności w wynajmie i właścicieli 
mieszkań. Gubernator Hochul nakazała stanowemu Biuru Pomocy Tymczasowej i dla 
Osób Niepełnosprawnych (Office of Temporary and Disability Assistance, OTDA) – 
agencji administrującej tym programem w stanie Nowy Jork – złożenie jesienią tego 
roku wniosku o finansowanie federalne w ramach realokacji środków.  
  
„Od początku mojej administracji, zobowiązałam się do uzyskania funduszy 
federalnych na ulgi związane z czynszem dla mieszkańców stanu Nowy Jork wciąż 
powracających do normalnego funkcjonowania po pandemii. Podczas gdy władze 
stanu Nowy Jork przyspieszyły przyznawanie środków na spłatę czynszów, 
przeczesując się na jedną z pierwszy pozycji wśród innych stanów, cały czas jest wiele 
osób potrzebujących pomocy” – powiedziała gubernator Hochul. „Dziękuję członkini 
Kongresu, Kathleen Rice, i całej delegacji Kongresu za ich wsparcie. Władze stanu 
Nowy Jork wykazały zarówno potrzebę tego finansowania, jak i możliwości dystrybucji 
środków, dlatego wierzymy, że są one dobrze przygotowane do otrzymania 
jakiejkolwiek dodatkowej pomocy w ramach nadchodzącej realokacji środków przez 
Departament Skarbu.”  
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Niecałe sześć miesięcy po rozpoczęciu przyjmowania wniosków, przedstawiciele 
programu ERAP w stanie Nowy Jork zobowiązali się niemal w pełni rozdysponować 
2,4 mld USD na ten cel.  
  
Przyjmowanie wniosków do programu rozpoczęło się 1 czerwca, a od tego czasu 
wpłynęło ich ponad 280 000. Po tym, jak OTDA przekazało pierwsze bezpośrednie 
środki na płatności dla wynajmujących w połowie lipca, ich wypłacanie pod rządami 
gubernator Hochul przyspieszyło.  
  
Łącznie w ramach programu zobowiązano się albo wypłacono ponad 2 mld USD na 
pomoc w wynajmie, uwzględniając około 165 000 wniosków przyjętych do programu, w 
tym ponad 81 000 bezpośrednich płatności dla wynajmujących. W zeszłym miesiącu, 
Biuro Pomocy Tymczasowej i dla Osób Niepełnosprawnych ostrzegło, że federalne 
fundusze programu zostały niemal całkowicie wykorzystane, z wyjątkiem 
ograniczonych obszarów, w których przydziały nie zostały jeszcze wyczerpane.  
  
Bez dodatkowej pomocy federalnej, przedstawiciele programu nie będą w stanie 
zrealizować wielu oczekujących wniosków o dofinansowanie. Dostrzegając ten 
niepokojący fakt, gubernator Hochul po raz pierwszy skontaktowała się z 
Departamentem Skarbu USA pod koniec września składając wniosek o uzyskanie 
dodatkowych funduszy, wskazując na potrzebę i zamiar władz stanu do formalnego 
ubiegania się o większe fundusze. Pod przewodnictwem członkini Kongresu, pani 
Rice, 17 członków delegacji Kongresu Stanu Nowy Jork złożyło list do Departamentu 
Skarbu USA popierający ten wniosek.  
  
Zastępca komisarza wykonawczego OTDA, Barbara Guinn, powiedziała: 
„Zapotrzebiowanie na udzielenie pomocy w wynajmie w całym stanie Nowy Jork 
znacznie przewyższa ilość dostępnych funduszy. Wyrażam uznanie dla gubernator 
Hochul za wczesne dostrzeżenie tej kwestii, uczynienie tego programu priorytetem jej 
administracji i podjęcie niezwłocznych działań w celu zapewnienia, że władze stanu 
Nowy Jork będą mieć możliwość otrzymania jakichkolwiek środków z relokacji przez 
rząd federalnych.”  
  
Senator, Chuck Schumer, powiedział: „Najemcy w stanie Nowy Jork cierpią z 
powodu podwójnej porażki: zostali najbardziej dotknięci przez pandemię COVID i płacą 
jedne z najwyższych czynszów. Dlatego też opowiadałem się za i dostarczyłem 
miliardy dolarów na pomoc, która trafiła bezpośrednio do najemców i wynajmujących, 
aby zapobiec masowym eksmisjom, bezdomności i przytłaczającemu zadłużeniu. 
Jednakże skala potrzeb najemców w stanie Nowy Jork oznacza, że bez dodatkowych 
funduszy na pomoc w wynajmie, ponownie przydzielonych przez Departament Skarbu, 
mieszkańcy stanu Nowy Jork prawie na pewno doświadczą kolejnych eksmisji, którym 
można było zapobiec. Dlatego usilnie namawiam administrację do ponownego 
skierowania dodatkowej pomocy dla stanu Nowy Jork, zgodnie z intencją Kongresu, z 
niewykorzystanych funduszy, które już przeznaczyliśmy.”  
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Senator, Kirsten Gillibrand, powiedziała”:„ Pomimo tego, że nadal powracamy do 
równowagi po pandemii COVID-19, tysiące mieszkańców stanu Nowy Jork i miliony w 
całym kraju nadal walczą o zapłatę czynszu i utrzymanie dachu nad głową. Wzywam 
wszystkich uprawnionych mieszkańców stanu Nowy Jork do ubiegania się o 
otrzymanie środków na pomoc w wynajmie w ramach programu ERAP i cały czas będę 
walczyć o zapewnienie ulgi federalnej, aby chronić najemców, złagodzić trwający 
kryzys mieszkaniowy i zagwarantować, że każdy mieszkaniec stanu Nowy Jork ma 
miejsce, które może nazwać domem.”  
  
Reprezentantka, Kathleen Rice, powiedziała: „Gubernator Hochul ciężko pracowała, 
aby doprowadzić do tego, by ta istotna ulga w opłacie czynszów trafiła do rąk tysięcy 
wynajmujących, chroniąc ponad 165 000 najemców w całym stanie. Jednak dalsze ulgi 
są nadal potrzebne, a tysiące rodzin jest zagrożonych utratą swoich domów w okresie 
świątecznym i w związku ze zbliżającym się końcem obowiązywania moratorium na 
eksmisje. Dlatego też wniosek władz stanu Nowy Jork o przyznanie dodatkowych 
funduszy musi zostać potraktowany priorytetowo przez Departament Skarbu. Dziękuję 
14 członkom Izby i naszym senatorom za przyłączenie się do naszego listu do 
Departamentu Skarbu w celu poparcia wniosku władz stanu Nowy Jork, a także 
administracji gubernator Hochul za kontynuację działań mających na celu rozwiązanie 
problemu braku bezpieczeństwa mieszkaniowego.”  
  
Reprezentant, Jerrold Nadler, powiedział: „Podobnie jak duża część kraju, stan 
Nowy Jork został zdewastowany przez tę pandemię. Pierwsza runda funduszy 
federalnych z programu ERAP okazała się niezwykle pomocna w zapewnieniu 
jedzenia na stołach, zasilania w energię elektryczną i utrzymania rodzin w ich domach. 
Zaczęliśmy odbudowywać gospodarkę, ale nadal setki tysięcy rodzin potrzebują 
pomocy. Jestem dumny, że mogę dołączyć do innych członków delegacji w ponaglaniu 
Departamentu Skarbu do rozszerzenia możliwości dodatkowej pomocy dla stanu Nowy 
Jork, która w znacznym stopniu przyczyniłaby się do zapewnienia osobom 
potrzebującym bezpieczeństwa finansowego i dachu nad głową.”  
  
Reprezentantka, Carolyn Maloney powiedziała: „Zbyt wiele rodzin boryka się z 
problemami w wyniku pandemii COVID-19. Ciężko pracujący mieszkańcy stanu Nowy 
Jork stracili pracę i zamknęli swoje firmy – nie z własnej winy – a wielu z nich boryka 
się teraz z problemem spłaty czynszu. Mieszkańcy mają prawo do bezpiecznego 
zakwaterowania i do tego, aby było ich stać zapłacić czynsz, dlatego cieszę się, że 
mogę walczyć o dodatkowe fundusze i zadbać o te rodziny w stanie Nowy Jork.”  
  

Reprezentantka, Nydia Velázquez, powiedziała: „Chociaż władze naszego stanu 
poczyniły znaczne postępy w pomaganiu rodzinom pracującym w powrocie do 
normalnego funkcjonowania po pandemii COVID-19, rzeczywistość jest taka, że wielu 
nadal boryka się z tragicznymi konsekwencjami ekonomicznymi. Wśród tych trudności, 
nikt nie powinien być zmuszony do stawienia czoła dramatom związanym z eksmisją z 
własnego domu. Dlatego też usilnie walczyłam o uchwalenie program u pomocy przy 
wynajmie w sytuacjach kryzysowych na poziomie federalnym i doceniam działania 
gubernator Hochul, która podjęła aktywne kroki w celu przeznaczenia większych 



funduszy na pomoc rodzinom pracującym, które nadal potrzebują pomocy w 
wynajmie.”  

  
Reprezentant, Brian Higgins, powiedział: „Kongres zatwierdził przyznanie pomocy w 
ramach programu ERAP w celu zajęcia się zagrożeniami dla stabilności mieszkaniowej 
powstałej na skutek pandemii. Wyrażamy uznanie i poparcie dla działań gubernator 
Hochul mających na celu zabezpieczenie dodatkowych środków dostępnych w 
odpowiedzi na wołania o pomoc płynące od najemców i wynajmujących w stanie Nowy 
Jork.”  
  
Reprezentant, Adriano Espaillat, powiedział: „Kryzys mieszkaniowy istniał jeszcze 
przed wybucjem pandemii COVID-19, a jej wpływ po prostu obnażył liczne wyzwania, 
nierówności i słabości, z którymi wielu mieszkańców stanu Nowy Jork boryka się na co 
dzień. Jako że nasze społeczności nadal odbudowują się w następstwie 
ekonomicznych i skutków pandemii, setki tysięcy mieszkańców borykają się z 
poważnymi długami z tytułu niezapłaconych czynszów oraz są na skraju niestabilności 
czy też bezdomności. Program ERAP okazał się nieocenionym narzędziem w naszych 
działaniach mających na celu zapewnienie pomocy mieszkańcom stanu Nowy Jork w 
powrocie do normalnego funkcjonowania. Ten najnowszy wniosek od gubernator 
Hochul pomoże w naszych wspólnych działaniach na rzecz zapewnienia stabilności 
mieszkaniowej i pomocy mieszkańcom w całym stanie Nowy Jork, tak aby 
społeczności miały prawdziwą szansę na powrót do równowagi. Programy takie jak 
ERAP gwarantują, że nikt nie zostanie pozbawiony wsparcia na naszej drodze powrotu 
do normalnego funkcjonowania.”  
  
Reprezentant, Jamaal Bowman, powiedział: „Poszczególne osoby i rodziny w 
naszych społecznościach potrzebują dalszej pomocy w zakresie spłaty czynszów, 
ponieważ pandemia nadal trwa. Koszty utrzymania w stanie Nowy Jork nieustannie 
rosną, podczas gdy wiele osób, głównie kobiet i osób kolorowych, doświadcza 
problemów w zakresie powrotu do pracy, m.in. ze względu na zobowiązania w domu, a 
ci, którzy do niej wracają – zarabiają przeciętnie mniej niż ich koledzy rasy białej. 
Ponadto, posiadanie dziecka w gospodarstwie domowym jest najczęstszym 
czynnikiem zapowiadającym eksmisję, a wiemy, że niestabilność mieszkaniowa może 
powodować u dzieci bezdomność, traumę i niszczące cykle ubóstwa. Musimy 
zapewnić więcej pomocy w wynajmie dla osób i rodzin, aby zwalczać ubóstwo wśród 
tej pandemii.”  
  
Reprezentant, Ritchie Torres, powiedział: „Podczas gdy nasz kraj nadal odczuwa 
ciężar pandemii, a rodziny zmagają się z wiązaniem końca z końcem, kluczowe jest, 
aby władze naszego stanu otrzymały niezbędne fundusze na pomoc w wynajmie w 
sytuacjach kryzysowych, które pozwolą najemcom pozostać w swoich domach, a 
właścicielom otrzymać zaległe płatności. Dodatkowe fundusze z Departamentu Skarbu 
pomogłyby zapewnić pomoc tysiącom wnioskodawców w stanie Nowy Jork, którzy 
nadal jej potrzebują, przyspieszyłyby rozpatrywanie wniosków i zagwarantowały 
społecznościom ciągłość funkcjonowania. Nasz stan potrzebuje dodatkowych funduszy 
federalnych i wyrażam nadzieję, że ta prośba zostanie spełniona.”  



  
Stan Nowy Jork jest wśród liderów w zakresie zrealizowanych lub należnych płatności, 
według Krajowej Koalicji na rzecz Mieszkań dla Osób o Niskich Dochodach (National 
Low Income Housing Coalition), która monitoruje stanowe wdrażanie programu ERAP.  
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