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GUBERNATOR HOCHUL OGŁASZA ROZPOCZĘCIE PRZYJMOWANIA 
WNIOSKÓW DO FUNDUSZU POMOCY DLA WŁAŚCICIELI DOMÓW O WARTOŚCI 
539 MLN USD, PRZEZNACZONEGO DLA KWALIFIKUJĄCYCH SIĘ WŁAŚCICIELI 

DOMÓW ZAGROŻONYCH NIEWYPŁACALNOŚCIĄ, PRZEJĘCIEM LUB 
WYSIEDLENIEM  

  
Program opiera się na zobowiązaniu do zapewnienia ulgi ekonomicznej 

mieszkańcom stanu Nowy Jork o niskich i umiarkowanych dochodach, którzy 
ucierpieli finansowo w wyniku pandemii, pomagając im pozostać w swoich 

domach  
  

Internetowy portal do składania wniosków dostępny jest w dziesięciu językach 
pod adresem www.nyhomeownerfund.org. Aby złożyć wniosek, można również 

skontaktować się z centrum obsługi telefonicznej Funduszu Pomocy dla 
Właścicieli Domów w stanie Nowy Jork pod numerem 1-844-77-NYHAF  

  

Gubernator Kathy Hochul ogłosiła dziś rozpoczęcie przyjmowania wniosków do 
Funduszu Pomocy dla Właścicieli Domów w stanie Nowy Jork (New York State 
Homeowner Assistance Fund, NYS HAF), który zapewni do 539 mln USD pomocy lub 
innej bezpośredniej pomocy kwalifikującym się właścicielom domów, którzy są 
zagrożeni niewypłacalnością, przejęciem lub wysiedleniem z powodu trudności 
finansowych spowodowanych pandemią. Nowy Jork był pierwszym stanem w kraju, 
który otrzymał zgodę Departamentu Skarbu USA (U.S. Department of the Treasury) na 
uruchomienie swojego programu.  

  
„Dla wielu osób zakup domu jest największym źródłem stabilności ekonomicznej i 
społecznej, a nasz Fundusz Pomocy dla Właścicieli Domów – pierwszy w kraju, który 
został zatwierdzony – jest kluczowym narzędziem, aby pomóc złagodzić dramatyczne 
skutki pandemii, które szczególnie mocno są odczuwane w społecznościach wiejskich, 
kolorowych i imigranckich”, powiedziała Gubernator Hochul. „Moja administracja 
będzie nadal stać u boku właścicieli domów, najemców i wszystkich mieszkańców 
stanu Nowy Jork na każdym kroku w ramach naszego ożywienia gospodarczego”.  
  

Komisarz Wydziału Mieszkalnictwa i Odnowy Społecznej w stanie Nowy Jork, 
RuthAnne Visnauskas, powiedziała: „To, co robimy teraz, aby pomóc mieszkańcom 
w stanie Nowego Jorku w utrzymaniu przez nich domów, będzie miało wpływ na 
społeczności i nasz stan przez następne pokolenia, przyczyniając się do jego 
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żywotności i stanowiąc podwaliny przyszłych sukcesów. Nie możemy i nie będziemy 
stać z boku, gdy własność domów i zyski gospodarcze są zagrożone w historycznie 
mniej uprzywilejowanych społecznościach. Współpracując z naszymi partnerami w 
dziedzinie usług prawnych i działającymi w społecznościach organizacjami 
mieszkaniowymi, stworzyliśmy Fundusz Pomocy dla Właścicieli Domów, aby pomóc 
naszym zagrożonym rodzinom w każdym zakątku stanu odzyskać stabilność 
finansową”.  
  
Prokurator Generalna, Letitia James, powiedziała: „Ponieważ pandemia COVID-19 
nadal sieje spustoszenie w zdrowiu i portfelach mieszkańców stanu Nowy Jork, jest 
niezwykle ważne, aby właściciele domów otrzymali pomoc, której potrzebują. Fundusz 
Pomocy dla Właścicieli Domów w znacznym stopniu pomoże właścicielom 
nieruchomości przetrwać ten kryzys, ale konieczne jest, aby dostępne fundusze zostały 
wykorzystane do wsparcia, a nie zastąpienia wysiłków branży hipotecznej w zakresie 
pomocy dla borykających się z problemami właścicieli domów. Dzięki naszemu nowemu 
Wydziałowi ds. egzekucji zobowiązań hipotecznych (Mortgage Enforcement Unit), moje 
biuro zapewni, że fundusze te trafią tam, gdzie są potrzebne i będą mogły chronić jak 
największą liczbę właścicieli domów”.  

  

Zaprojektowany i zarządzany przez Wydział Mieszkalnictwa i Odnowy Społecznej w 
stanie Nowy Jork (New York State Homes and Community Renewal, HCR), program 
NYS HAF będzie skierowany do właścicieli domów o niskich do średnich dochodach, 
którzy zalegają z płatnościami hipotecznymi, podatkami od nieruchomości, rachunkami 
za wodę lub odbiór ścieków. Program jest również dostępny dla właścicieli lokali 
spółdzielczych lub lokali mieszkalnych zalegających z opłatami za utrzymanie, i 
właścicieli domów mobilnych zalegających ze spłatą kredytów ratalnych lub 
detalicznych umów ratalnych lub czynszów za działki.  

  

Wnioskodawcy mogą otrzymać pomoc finansową, aby uregulować zaległe płatności za 
mieszkanie, zmniejszyć zadłużenie hipoteczne, tak aby miesięczne spłaty kredytu 
hipotecznego stały się bardziej przystępne, a dla bezrobotnych właścicieli domów w 
ramach programu dostępna będzie pomoc w zakresie przyszłych płatności za 
mieszkanie za okres do sześciu miesięcy.  
  

HCR współpracuje również z Wydziałem ds. egzekucji zobowiązań hipotecznych w 
Biurze Prokuratora Generalnego Stanu Nowy Jork w celu wsparcia kredytodawców 
hipotecznych i firm obsługujących kredyty hipoteczne, aby zapewnić właścicielom 
domów wszelkie dostępne ulgi zgodnie z przepisami federalnymi i stanowymi. Może to 
obejmować przedłużenie okresu spłaty kredytu hipotecznego, odroczenie płatności lub 
przyznanie zwłoki w regulowaniu płatności oraz niższe oprocentowanie w celu 
zmniejszenia miesięcznych zobowiązań.  

  

Infolinia NYS HAF dostępna pod numerem 844-77-NYHAF (844-776-9423) będzie 
czynna od poniedziałku do soboty w godzinach od 7:00 do 20:00, aby pomóc 
właścicielom domów i przekazywać najważniejsze informacje o programie oraz 
instrukcje dotyczące składania wniosków.  



  

Strona internetowa NYS HAF dostępna pod adresem www.nyhomeownerfund.org 
zawiera Często zadawane pytania, szczegółowy przewodnik na temat składania 
wniosku, oraz listę kontrolną dokumentów, aby wnioskodawcy wiedzieli, jaka 
dokumentacja może być potrzebna do złożenia wniosku.  
  
W zeszłym miesiącu, Gubernator Hochul ogłosiła uruchomienie strony internetowej 
programu NYS HAF, infolinii oraz wielojęzycznej kampanii marketingowej, która 
pomaga w edukacji właścicieli domów na temat programu i zapewnia, że wszyscy 
kwalifikujący się mieszkańcy stanu Nowy Jork, a zwłaszcza ci z gospodarstw 
domowych, w których językiem ojczystym nie jest język angielski, są przygotowani do 
złożenia wniosku.  

  

Analizując poprzednie stanowe programy pomocy, HCR stworzył bardziej uproszczony 
wniosek, aby proces aplikowania przez właścicieli nieruchomości był prosty i łatwy w 
nawigacji. Usprawnienia te obejmują:  

· Wykorzystanie kilku standardowych w branży technologii weryfikacji przez strony 
trzecie, które potwierdzają tożsamość i/lub własność wnioskodawcy oraz mogą 
ograniczyć liczbę dokumentów, które właściciel domu musi dostarczyć w ramach 
wniosku.  

· Umożliwienie uruchomienia, wstrzymania i wznowienia wniosku w późniejszym 
czasie bez utraty danych i informacji już wprowadzonych.  

· Przyjmowanie podpisanych zaświadczeń od wnioskodawców, aby zminimalizować 
liczbę dokumentów, które będą musieli złożyć.  

  

Aby ułatwić dostęp do procesu składania wniosków wszystkim właścicielom domów, a 
także pomóc osobom z ograniczonym dostępem do technologii lub z ograniczoną 
znajomością języka angielskiego, HCR wprowadził następujące udogodnienia:  

· Wnioskodawcy mogą upoważnić krewnego lub innego zastępcę do złożenia wniosku 
w ich imieniu i nadal komunikować się bezpośrednio z personelem programu w 
celu śledzenia statusu tego wniosku.  

· NYS HAF nawiązał współpracę z ponad 70 podmiotami, które świadczą usługi 
doradztwa mieszkaniowego i prawnego, aby umożliwić bezpośredni dostęp do 
portalu służącego do składania wniosków online, i które będą mogły składać wiele 
wniosków w imieniu swoich klientów.  

· Właściciele domów mogą skontaktować się z infolinią NYS HAF i złożyć wniosek 
przez telefon.  

- Strona internetowa i materiały pomocnicze są dostępne w języku angielskim i 
dziesięciu innych językach: arabskim, bengalski, haitańsko-kreolskim, włoskim, 
koreańskim, mandaryńskim, polskim, rosyjskim, jidysz i hiszpańskim.  

· Wniosek online jest dostępny w następujących językach: angielskim, arabskim, 
bengalskim, haitańsko-kreolskim, włoskim, koreańskim, mandaryńskim, polskim, 
rosyjskim, hebrajskim i hiszpańskim.  

· Infolinia będzie w stanie pomóc w tłumaczeniach językowych na potrzeby każdego 
wniosku  
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Od momentu ogłoszenia programu na początku grudnia, HCR zorganizował kampanię 
informacyjną i edukacyjną skierowaną do właścicieli domów znajdujących się w trudnej 
sytuacji, aby zapewnić, że rozumieją oni program i są przygotowani do złożenia 
wniosku. Kampania ta obejmowała zmobilizowanie 23 organizacji społecznościowych 
działających w każdym regionie stanu do pracy z ich docelowymi grupami zagrożonych 
właścicieli domów. Obszary szczególnego zainteresowania obejmują strefy, które w 
przeszłości były narażone na dyskryminację mieszkaniową, obszary, w których 
właściciele domów mogą mieć ograniczony dostęp do Internetu, oraz społeczności, w 
których występuje wysoki poziom niepewności co do zachowania domu.  

  

Ponadto stworzono wielojęzyczną, ogólnostanową kampanię marketingową, której 
celem było dotarcie do właścicieli domów znajdujących się w trudnej sytuacji w ich 
własnym języku, za pośrednictwem zaufanych mediów w społecznościach, w których 
angielski nie jest językiem podstawowym.  

  

Program NYS HAF jest zarządzany przez Sustainable Neighborhoods LLC, instytucję 
finansową non-profit zajmującą się rozwojem społeczności, wybraną w drodze 
konkurencyjnego zapytania ofertowego. Sustainable Neighborhoods ma duże 
doświadczenie w administrowaniu programami zapobiegania wykluczeniu i w zakresie 
łagodzenia strat w całym stanie.  

  

Dyrektor wykonawcza Sustainable Neighborhoods, Christie Peale, powiedziała: 
„Tysiące właścicieli domów o niskich dochodach, którzy borykają się z problemami 
finansowymi z powodu COVID, otrzymają teraz ulgę, której rozpaczliwie potrzebują, 
dzięki Funduszowi Pomocy dla Właścicieli Domów w stanie Nowy Jork. Niezależnie od 
tego, czy ktoś mieszka w domu mobilnym (tzw. manufactured home), lokalu 
mieszkalnym z prawem własności (condo), mieszkaniu spółdzielczym czy domu 
jednorodzinnym, zachęcamy do jak najszybszego złożenia wniosku o pomoc. Pomimo 
dotkliwych skutków pandemii, musimy pilnie pomóc jak największej liczbie rodzin w 
utrzymaniu domów. Dziękujemy Gubernator Hochul za jej przywództwo i 
zaangażowanie”.  

  
###  

  
  

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