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GUBERNATOR HOCHUL ZAPOWIADA PRZEKAZANIE 100 MLN USD NA 
DODATKI DO CZYNSZU DLA MIESZKAŃCÓW STANU NOWY JORK W TRUDNEJ 

SYTUACJI   
   

Hrabstwa mogą przystępować do programu, aby uzyskać dodatki do czynszu dla 
najemców o niskich dochodach   

  
Środki są przeznaczone na pomoc osobom w kryzysie bezdomności lub 

zagrożonym eksmisją   
 
Gubernator Kathy Hochul ogłosiła dzisiaj przekazanie hrabstwom 100 mln USD na 
pomoc osobom i rodzinom doświadczającym bezdomności w opuszczeniu schronisk i 
znalezieniu stałego miejsca zamieszkania dzięki dodatkom do czynszu. Przyznane 
środki mogą również pomóc mieszkańcom stanu Nowy Jork o bardzo niskich 
dochodach w opłacaniu czynszu i poprawie bezpieczeństwa mieszkaniowego. W 
ramach Programu dodatków czynszowych stanu Nowy Jork, którym zarządza stanowe 
Biuro Pomocy Tymczasowej i dla Osób z Niepełnosprawnością (Office of Temporary 
and Disability Assistance, OTDA), samorządy lokalne wszystkich 57 hrabstw i miasta 
Nowy Jork otrzymają środki na dodatki czynszowe dla osób i rodzin, które obecnie 
doświadczają bezdomności lub stoją w obliczu nieuchronnej utraty mieszkania.   
   
„Dach nad głową to absolutne minimum socjalne, jednak pandemia spowodowała brak 
bezpieczeństwa mieszkaniowego i utrudniła opłacanie czynszu wielu mieszkańcom 
stanu Nowy Jork” – powiedziała gubernator Hochul. „W sytuacji gdy wiele osób 
zostało zepchniętych na skraj bezdomności, ten program, będący pierwszą tego 
rodzaju formą pomocy w wielu hrabstwach poza miastem Nowy Jork, umożliwi 
najemcom borykającym się z problemami zachowanie mieszkań, jednocześnie 
pomagając osobom korzystającym z systemu schronisk w znalezieniu stałego 
zakwaterowania”.   
   
Program dodatków czynszowych jest obecnie głównym finansowanym przez stan 
programem pomocy dla mieszkańców, którzy mają trudności z opłacaniem 
czynszu. Został on zapisany w budżecie na rok 2022 i uwzględnia prawie 68 mln USD 
dla Nowego Jorku i ponad 32 mln USD dla wszystkich pozostałych hrabstw w całym 
stanie. Hrabstwa będą samodzielnie przygotować programy odpowiadające potrzebom 
ich mieszkańców będących w trudnej sytuacji.    
   



Aby zakwalifikować się do programu, gospodarstwa domowe starające się o dodatek 
do czynszu muszą mieć dochody nie większe niż 50% średniego dochodu na danym 
obszarze (Area Median Income, AMI), przy czym początkowo pierwszeństwo będą 
miały gospodarstwa o dochodach na poziomie maksymalnie 30% tej wartości. Połowa 
dodatków jest przeznaczona dla rodzin lub osób przebywających w schroniskach albo 
będących w kryzysie bezdomności. Program jest przeznaczony dla wszystkich 
kwalifikujących się gospodarstw domowych, niezależnie od statusu imigracyjnego ich 
członków.   
   
Kwoty dodatków do czynszu będą finansowane w wysokości 85% lokalnej realnej 
wartości rynkowej czynszu, ale gminy będą mogły je zwiększyć do 100%, korzystając 
ze środków lokalnych. Gospodarstwo domowe otrzymujące dodatek będzie 
przeznaczać na miesięczny czynsz maksymalnie 30% swoich całkowitych dochodów. 
Dodatek będzie można wykorzystać tylko na poczet przyszłych opłat czynszowych, 
przy czym o pokryciu zaległości wypłacanych wyłącznie ze środków lokalnych 
decydują lokalne ośrodki pomocy społecznej.  
   
Każde hrabstwo lub miejscowość musi przystąpić do programu i przedłożyć OTDA 
plan podziału środków. Samorządy mogą bezpośrednio administrować swoimi 
środkami lub przekazać je do innej agencji publicznej, wykonawcy lub organizacji non 
profit.   

  

Program dodatków czynszowych wpisuje się w zdecydowane działania gubernator 
Hochul mające na celu ochronę lokatorów, którzy ucierpieli z powodu trudności 
gospodarczych w wyniku pandemii. Od początku sprawowania swojego urzędu 
gubernator Hochul podjęła doraźne działania zmierzające do poprawy i usprawnienia 
Programu pomocy czynszowej w sytuacjach kryzysowych (Emergency Rental 
Assistance Program, ERAP), pięciokrotnie zwiększając wysokość środków 
wypłacanych wynajmującym w ciągu trzech miesięcy. Stan Nowy Jork jest obecnie 
krajowym liderem w przekazywaniu środków na zaległości czynszowe – kwota 2,1 mld 
USD przyznana początkowo na ten cel została już w całości rozdysponowana.  
  

Zastępca komisarza wykonawczego Urzędu ds. Pomocy Tymczasowej i dla Osób 
z Niepełnosprawnością, Barbara C. Guinn, powiedziała: „Zawirowania gospodarcze 
spowodowane globalną pandemią spotęgowały problemy wielu mieszkańców stanu 
Nowy Jork, w tym także tych będących na progu bezdomności lub jej 
doświadczających. Przyznane środki pomogą hrabstwom w przeniesieniu znacznej 
grupy osób ze schronisk dla bezdomnych do stałych miejsc zamieszkania i zapewnią 
bufor bezpieczeństwa, chroniący gospodarstwa domowe o niskich dochodach przed 
brakiem bezpieczeństwa mieszkaniowego i bezdomnością. Dziękuję gubernator 
Hochul za pomoc w pozyskaniu funduszy na dodatki do czynszu dla gospodarstw 
domowych w ciężkiej sytuacji w całym stanie”.  
  

Komisarz Wydziału Usług Socjalnych miasta Nowy Jork, Steven Banks, 
powiedział: „Rozwiązanie problemu bezdomności w skali całego stanu wymaga 
całościowego podejścia z naciskiem na zapobieganie bezdomności wszędzie tam, 



gdzie jest to możliwe, przy jednoczesnym zapewnieniu osobom doświadczającym 
bezdomności narzędzi i zasobów potrzebnych do opuszczenia schroniska i znalezieniu 
stałego miejsca zamieszkania. Ogłoszona dziś ważna inicjatywa gubernator Hochul 
zapewni naszemu miastu niezbędne środki, stanowiące uzupełnienie działań Wydziału 
Usług Socjalnych miasta Nowy Jork (New York City Department of Social Services, 
NYC DSS), który od 2014 r. pomógł ponad 175 000 nowojorczyków w potrzebie w 
znalezieniu stałego zakwaterowania. Dziękujemy pani gubernator i wszystkim naszym 
partnerom w Albany za wspieranie naszej wspólnej misji, jaką jest pomoc 
mieszkańcom stanu Nowy Jork doświadczającym bezdomności w ustabilizowaniu 
sytuacji życiowej i powrocie do niezależności”.   

  

W listopadzie władze stanu Nowy Jork zwróciły się do Departamentu Skarbu USA o 
przyznanie dodatkowych 996 mln USD. W międzyczasie stan aktywnie wdraża kilka 
inicjatyw mających na celu ochronę najemców, m.in. przyznając 25 mln USD na 
bezpłatne usługi prawne oraz zwiększając wartość bonów czynszowych poprzez 
dodatek na rzecz ochrony rodzin przed bezdomnością i eksmisją, który dzięki ustawie 
podpisanej w zeszłym tygodniu przez gubernator Hochul pomoże teraz większej liczbie 
rodzin uniknąć eksmisji.  
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