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GUBERNATOR HOCHUL ZAPOWIADA PRZEKAZANIE 230 MLN USD NA 
DODATKOWĄ POMOC ŻYWIENIOWĄ DLA MIESZKAŃCÓW STANU NOWY JORK 

W STYCZNIU  
  

Wszystkie gospodarstwa domowe korzystające z programu SNAP otrzymają 
świadczenia żywnościowe w maksymalnym zakresie  

  
Ponad 2,77 mln mieszkańców stanu Nowy Jork korzysta z dodatkowych 

środków, aby związać koniec z końcem  
  
Gubernator Kathy Hochul ogłosiła dzisiaj, że wszyscy mieszkańcy stanu Nowy Jork 
zapisani do programu dodatkowej pomocy żywieniowej (Supplemental Nutrition 
Assistance Program, SNAP), otrzymają w styczniu maksymalny dopuszczalny poziom 
zasiłków na zakup żywności. Wszystkie gospodarstwa domowe uczestniczące w 
programie SNAP – w tym te, które już otrzymują maksymalne świadczenia – otrzymają 
dodatkowy przydział jeszcze w tym miesiącu, co spowoduje zasilenie gospodarki 
stanowej kwotą około 230 mln USD z funduszy federalnych.  
  
„Gdy nadal borykamy się z trudnościami związanymi z pandemią, wciąż zbyt wielu 
mieszkańców stanu Nowy Jork walczy o to, by związać koniec z końcem”, powiedziała 
Gubernator Hochul. „Te dodatkowe świadczenia żywnościowe będą odgrywać 
kluczową rolę w eliminowaniu braku bezpieczeństwa żywnościowego w całym stanie. 
Ponieważ zimna pogoda nadwyręża budżety rodzinne, te dodatkowe fundusze SNAP 
zapewnią bardzo potrzebną pomoc”.  
  
Dodatek na pomoc w sytuacjach kryzysowych jest przyznawany gospodarstwom 
domowym, które zwykle nie otrzymują maksymalnego dopuszczalnego świadczenia 
miesięcznie w ramach programu SNAP – finansowanego federalnie programu 
nadzorowanego przez Biuro Pomocy Tymczasowej i dla Osób z Niepełnosprawnością 
(Office of Temporary and Disability Assistance, OTDA) stanu Nowy Jork. Te 
gospodarstwa domowe, które już zbliżają się do maksymalnego poziomu świadczeń 
lub go osiągają – 835 dolarów w przypadku czteroosobowego gospodarstwa 
domowego – otrzymają dodatek w wysokości co najmniej 95 USD.  
  
Gospodarstwa domowe objęte programem SNAP we wszystkich hrabstwach poza 
miastem Nowy Jork powinny zacząć otrzymywać przysługujące im świadczenia w 
okresie od środy (12 stycznia) do końca dnia w piątek (21 stycznia). Gospodarstwa 



domowe objęte programem SNAP na obszarze pięciu okręgów miasta Nowy Jork 
powinny otrzymać swoje świadczenia w okresie od soboty (15 stycznia) do końca 
miesiąca.  
  
Zmagający się z trudnościami mieszkańcy Nowego Jorku wciąż w dużym stopniu 
korzystają z programu SNAP, ponieważ pandemia COVID-19 nadal wywiera wpływ na 
codzienne życie. W pierwszych miesiącach po wybuchu pandemii w marcu 2020 r. w 
stanie Nowy Jork odnotowano znaczny wzrost liczby osób zapisanych do SNAP.  
  
Początkowy gwałtowny wzrost utrzymał się, a liczba beneficjentów utrzymuje się mniej 
więcej na poziomie, na jakim znajdowała się pod koniec początkowego wzrostu, czyli 
jest znacznie wyższa niż przed pandemią. W listopadzie 2021 roku, w całym stanie 
było prawie 1,6 miliona gospodarstw domowych otrzymujących wsparcie w ramach 
SNAP. W sumie pomoc w dotarła do 2,77 miliona mieszkańców stanu Nowy Jork.  
  
Pełniący obowiązki komisarza OTDA, Daniel W. Tietz, powiedział: „Ogromny 
wpływ, jaki te zasiłki żywnościowe miały na gospodarstwa domowe w stanie Nowy 
Jork, jest nie do przecenienia. Dodatkowe świadczenia, jakie gospodarstwa domowe 
korzystające z programu SNAP otrzymały od początku pandemii, pomogły milionom 
mieszkańców stanu Nowy Jork uniknąć braku bezpieczeństwa żywnościowego i 
związać koniec z końcem podczas trwającego stanu zagrożenia zdrowia publicznego”.  
  
Tak jak w poprzednich miesiącach, płatności będą dostarczane do odbiorców 
bezpośrednio na dotychczasowe konta w ramach systemu elektronicznego przelewu 
świadczeń (Electronic Benefit Transfer, EBT) i będą dostępne za pośrednictwem 
dotychczasowej karty EBT. Tak jak zwykłe zasiłki w ramach programu SNAP, zasiłki 
uzupełniające mogą być wykorzystane na zakup żywności w autoryzowanych sklepach 
detalicznych. Wszelkie niewykorzystane świadczenia w ramach programu SNAP 
automatycznie przechodzą na kolejny miesiąc.  
  
Świadczenia SNAP odgrywają również ważną rolę w ożywieniu gospodarczym stanu 
Nowy Jork a, według federalnego badania oceniającego wpływ programu SNAP na 
gospodarkę USA, każdy zainwestowany dolar federalny generuje do 1,54 USD w 
aktywności gospodarczej. Badanie wykazało także, że dodatkowy 1 mld USD 
zainwestowany w nowe świadczenia SNAP mógłby wesprzeć około 13 560 miejsc 
pracy w całym kraju.  
  
Więcej informacji na temat doraźnych świadczeń dodatkowych w ramach programu 
SNAP, w tym odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, można znaleźć tutaj. 
Mieszkańcy stanu Nowy Jork mogą sprawdzić swoje uprawnienia do udziału w 
programie SNAP i złożyć wniosek online na stronie mybenefits.ny.gov.  
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