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

W KWOCIE 1,6 MLD USD NA POMOC CZYNSZOWĄ W SYTUACJACH 
KRYZYSOWYCH  

  
Wniosek do Departamentu Skarbu USA w nadchodzącej rundzie realokacji 
pokryłby 174 000 niesfinansowanych wniosków od lokatorów uznanych za 

uprawnionych do pomocy  
  

Do tej pory przyznano lub wypłacono ponad 2 mld USD na pomoc w wynajmie, 
obejmującą około 166 000 wniosków zgłoszonych do programu, w tym ponad 

109 000 płatności bezpośrednich na rzecz wynajmujących  
  
Gubernator Kathy Hochul ogłosiła dzisiaj, że władze stanu Nowy Jork zwróciły się do 
Departamentu Skarbu USA (U.S. Treasury Department) o przyznanie 1,6 mln USD 
dodatkowych funduszy federalnych, aby pomóc w realizacji niezaspokojonych potrzeb 
osób doświadczających trudności w wynajmie i właścicieli mieszkań, którzy złożyli 
wnioski o pomoc w ramach Programu pomocy w opłaceniu czynszu w sytuacji 
kryzysowej (Emergency Rental Assistance). Pod kierunkiem gubernator Hochul, 
stanowe Biuro Pomocy Tymczasowej i dla Osób z Niepełnosprawnością (Office of 
Temporary and Disability Assistance, OTDA) – agencja, która zarządza programem – 
złożyło formalny wniosek przed kolejną rundą federalnej realokacji środków na pomoc 
czynszową. Jeśli środki te zostaną przyznane, obejmą około 174 000 wniosków 
lokatorów, które nie zostały jeszcze sfinansowane.  
  
„Zapewniliśmy prawie 1,4 mld USD dla najemców zmagających się z pandemią, ale 
musimy zrobić więcej. Stan Nowy Jork nadal wykazuje duże zapotrzebowanie na te 
środki federalne”, powiedziała gubernator Hochul. „Nasz apel do Departamentu 
Skarbu o ponowne przeanalizowanie formuły realokacji w celu nadania priorytetu 
stanom, w którym są wysokie czynsze, takim jak Nowy Jork, stanowi najnowszy 
element naszego ciągłego i zdecydowanego orędownictwo na rzecz najemców i 
wynajmujących, którzy wciąż odczuwają skutki finansowe pandemii. Musimy zapewnić, 
aby wszyscy kwalifikujący się najemcy i wynajmujący byli w stanie skorzystać z tej 
kluczowej pomocy”.  
  
Pod przewodnictwem gubernator Hochul, władze stanu Nowy Jork usprawniły i 
przyspieszyły dystrybucję funduszy na pomoc czynszową. W rezultacie ponad 166 000 



gospodarstw domowych zostało uchronionych przed eksmisją, a prawie 1,4 mld USD 
trafiło do wynajmujących w formie 109 000 bezpośrednich płatności.   
  
Po całkowitym wyczerpaniu początkowych funduszy na ten program, władze stanu 
wystąpiły do Departamentu Skarbu o dodatkowe 996 mln USD w ramach realokacji, 
czyli mniej więcej tyle, ile potrzeba aby pokryć około 70 tysięcy niesfinansowanych 
wniosków. Departament Skarbu przekazał jednak stanowi Nowy Jork jedynie 27 mln 
USD, które wystarczyły na sfinansowanie niecałych 2 tysięcy wniosków.  
  
Na początku tego miesiąca Nowy Jork, Kalifornia, New Jersey i Illinois wystosowały 
wspólny list do Sekretarz Skarbu USA, Janet Yellen, z prośbą o dodatkowe fundusze 
federalne i zapewnienie, aby stany o wysokim zapotrzebowaniu i z dużą liczbą 
lokatorów były traktowane priorytetowo. Od listopada, te cztery stany wydały łącznie 
5,4 mld USD na pomoc – prawie 12 procent z 45,5 mld USD federalnych ulg 
czynszowych rozdysponowanych na wszystkie stany, pomagając tym samym 
ustabilizować sytuację finansową ponad 625 000 gospodarstw domowych.  
  
Pełniący obowiązki komisarza OTDA, Daniel W. Tietz, powiedział: „Bezsprzecznie, 
istnieje znaczne niezaspokojone zapotrzebowanie na więcej ulg czynszowych w stanie 
Nowy Jork. Bez znacznych dodatkowych funduszy federalnych dziesiątki tysięcy 
lokatorów pozostaną bez pomocy. Jeśli ten wniosek o dofinansowanie do 
Departamentu Skarbu zostanie przyjęty, będzie to duży krok w kierunku zaspokojenia 
tej potrzeby i zapewnienia, że nasz stanowy program ulg w opłatach czynszowych 
będzie mógł nadal pomagać zmagającym się z problemami mieszkańcom stanu Nowy 
Jork, którym grozi brak stabilności mieszkaniowej. Gubernator Hochul uczyniła ten 
program priorytetem swojej administracji, dzięki czemu stan Nowy Jork znalazł się w 
doskonałej pozycji do otrzymania dodatkowych funduszy w ramach realokacji rządu 
federalnego”.  
  
Gubernator Hochul za priorytet uznała wspieranie najemców i wynajmujących, którzy 
zostali ciężko doświadczeni przez pandemię. Oprócz wprowadzenia istotnych zmian w 
ERAP, gubernator Hochul zapewniła lokalnym władzom 100 mln USD w formie 
finansowanych z budżetu stanowego dodatków do czynszu, przeznaczyła 125 mln 
USD dla gospodarstw domowych, które wcześniej nie kwalifikowały się do programu 
ERAP ze względu na dochody, podpisała długo oczekiwany wzrost kwot bonów 
czynszowych i zatwierdziła 125 mln USD na pomoc właścicielom mieszkań, których 
lokatorzy odmówili udziału w programie ERAP lub opuścili mieszkanie zalegając z 
opłatami.  
  
W budżecie gubernator na rok finansowy 2023 przewidziano 35 mln USD na usługi 
prawne i reprezentację w sprawach o eksmisję poza miastem Nowy Jork, z 
uwzględnieniem 25 mln USD na pomoc prawną, które zostały przyznane pod koniec 
zeszłego roku.  
  
Senator Schumer powiedział: „Gorąco zachęcam administrację do niezwłocznego 
skierowania dodatkowej pomocy na wynajem dla stanu Nowy Jork, zgodnie z intencją 
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Kongresu, z niewykorzystanych funduszy, które już przyznaliśmy. Nowy Jork pozostaje 
na pierwszej linii frontu tej pandemii, a nasi najemcy cierpią podwójnie – są nie tylko 
najbardziej dotknięci przez COVID, ale płacą także jedne z najwyższych czynszów. 
Dlatego też opowiadałem się za i dostarczyłem mld dolarów na pomoc, która trafiła 
bezpośrednio do najemców i wynajmujących, aby zapobiec masowym eksmisjom, 
bezdomności i przytłaczającemu zadłużeniu – i dlatego też niewykorzystane części tej 
pomocy należy jak najszybciej skierować do najbardziej potrzebujących obszarów, 
takich jak Nowy Jork”.  
  
Członek Izby Reprezentantów, Jerrold Nadler, powiedział: „Pierwsza runda 
finansowania była niezwykle pomocna dla mieszkańców stanu Nowy Jork i pozwoliła 
ludziom pozostać w swoich mieszkaniach i opłacić rachunki za prąd. Jednak dziesiątki 
tysięcy gospodarstw domowych nadal potrzebują dodatkowej pomocy. Niestety, 
ostatnia runda finansowania zapewniona przez Departament Skarbu była daleka od 
tego, o co wnioskowano. Nowy Jork ma jedną z największych populacji lokatorów w 
kraju i, biorąc to pod uwagę, mam nadzieję, że Departament Skarbu przychyli się do 
wniosku gubernator. Chcę podziękować gubernator Hochul za jej wysiłki na rzecz 
zabezpieczenia tych funduszy i zachęcam sekretarz Yellen do przyznania dodatkowej 
pomocy dla stanu Nowy Jork, która w znacznym stopniu przyczyniłaby się do 
utrzymania mieszkań przez wynajmujących”.  
  
Członkini Izby Reprezentantów, Carolyn Maloney, powiedziała: „W sytuacji gdy 
stan Nowy Jork i jego mieszkańcy nadal zmagają się z pandemią COVID-19, musimy 
zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby zapewnić wszystkim mieszkańcom stabilne 
możliwości mieszkaniowe. Dziękuję gubernator Hochul za złożenie tego wniosku i 
będę nadal robić wszystko, co w mojej mocy, aby zapewnić mieszkańcom stanu Nowy 
Jork zasoby, których potrzebują, aby bezpiecznie przetrwać tę pandemię”.  
  
Członkini Izby Reprezentantów, Nydia Velázquez, powiedziała: „W warunkach 
ciągłej obecności COVID-19, rzeczywistość jest taka, że zbyt wielu mieszkańców stanu 
Nowy Jork nadal stoi w obliczu tragicznych konsekwencji ekonomicznych nie z własnej 
winy. W obliczu tych trudności musimy zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby 
zapobiec traumie i tragediom związanym z eksmisją. Dlatego też usilnie walczyłam o 
uchwalenie wielu rund programu pomocy w wynajmie w sytuacjach kryzysowych na 
poziomie federalnym i poparłam wniosek gubernator Hochul o dodatkowe fundusze 
ERAP dla stanu Nowy Jork. Nie możemy pozostawić rodzin pracujących bez dostępu 
do tego programu”.  
  
Członek Izby Reprezentantów, Gregory W. Meeks, powiedział: „Dołączam się do 
wysiłków moich kolegów, aby zapewnić, że stan Nowy Jork – biorąc pod uwagę 
wysokie zapotrzebowanie na pomoc w wynajmie – otrzyma odpowiedni poziom 
finansowania niezbędny do utrzymania ludzi w ich mieszkaniach, ponieważ 
koronawirus pozostaje poważnym zagrożeniem dla naszego miasta i stanu. W miarę 
jak administracja Biden-Harris priorytetowo traktuje kwestie sprawiedliwości w 
kształtowaniu swojej polityki, należy brać pod uwagę potrzeby regionalne, i istnieją 



silne argumenty przemawiające za zwiększonym wsparciem dla rozbudowanego 
ekosystemu mieszkaniowego stanu Nowy Jork”.  
  
Członek Izby Reprezentantów, Brian Higgins, powiedział: „Te dodatkowe fundusze 
pomogą rozwiązać problem zaległych wniosków o pomoc, wspierając najemców i 
wynajmujących w tym trudnym okresie”.  
  
Członkini Izby Reprezentantów, Yvette Clarke, powiedziała: „Mieszkanie jest i 
zawsze będzie powszechnym prawem człowieka i podstawową potrzebą ludzką. W 
wyniku narastającego w ostatnich latach kryzysu, zbyt wielu mieszkańców stanu Nowy 
Jork stoi w obliczu niepewności mieszkaniowej, którą spotęgowało niedawne 
wygaśnięcie stanowego moratorium na eksmisje w związku z pandemią. Na szczęście, 
dzięki programom takim jak Program pomocy w opłaceniu czynszu w sytuacji 
kryzysowej, istnieje ważna siatka bezpieczeństwa, która pomaga ludziom pozostać w 
ich domach. Wyrażam uznanie dla gubernator Hochul za jej decyzję o wystąpieniu o 
dodatkowe fundusze na wsparcie tego niezbędnego programu oraz za jej 
zaangażowanie w ochronę praw i godności naszych społeczności, które znajdują się w 
najtrudniejszej sytuacji. Chociaż te dodatkowe fundusze okażą się nieocenione w życiu 
wielu mieszkańców stanu Nowy Jork, pozostaje jeszcze wiele do zrobienia, aby 
rozwiązać i ostatecznie przezwyciężyć podstawowe przyczyny naszego kryzysu 
mieszkaniowego, który w nieproporcjonalny sposób dotyka społeczności kolorowych. 
Zarówno na poziomie stanowym, jak i federalnym, najważniejsze jest, abyśmy nadal 
szukali długoterminowych rozwiązań, które położą kres kryzysowi mieszkaniowemu w 
stanie Nowy Jork”.  
  
Członek Izby Reprezentantów, Paul Tonko, powiedział: „W czasie, gdy stawiamy 
czoła pandemii COVID, miliony wynajmujących i najemców nadal doświadczają 
trudności finansowych nie z własnej winy. Jestem dumny z mojej pracy w Kongresie, 
która przyczyniła się do zapewnienia potrzebnej pomocy osobom w Capital Region i 
nie tylko, w ramach naszego planu ratunkowego w obliczu COVID. Będę nadal 
wspierać te wysiłki i dziękuję gubernator Hochul za jej nieustające zaangażowanie w 
zapewnienie każdemu mieszkańcowi stanu Nowy Jork bezpiecznego i niedrogiego 
miejsca do zamieszkania”.  
  
Członek Izby Reprezentantów, Hakeem Jeffries, powiedział: „Demokraci w Izbie 
oraz administracja Biden-Harris przeznaczyli fundusze dla najemców i wynajmujących 
w ramach Programu pomocy w opłaceniu czynszu w sytuacji kryzysowej, a setki 
tysięcy mieszkańców stanu Nowy Jork dzięki tym pieniądzom zostało uchronionych 
przed eksmisją. Jednak nadal istnieją ogromne niezaspokojone potrzeby w całym 
stanie, a zwłaszcza w mieście Nowy Jork. To jest moment, który wymaga ogólnej 
mobilizacji, i dziękuję gubernator Hochul za zwrócenie się o dodatkowe wsparcie, na 
jakie zasługuje nasz stan”.  
  
Członek Izby Reprezentantów, Sean Patrick Maloney, powiedział: „Program 
pomocy w opłaceniu czynszu w sytuacji kryzysowej jest kołem ratunkowym dla setek 
tysięcy mieszkańców stanu Nowy Jork, którzy podczas pandemii walczyli o to, by 



związać koniec z końcem. Istotne jest, aby stany takie jak Nowy Jork, z dużą liczbą 
osób wynajmujących mieszkania, dysponowały niezbędnymi funduszami, by móc objąć 
pomocą wszystkich kwalifikujących się wnioskodawców, którzy nadal jej potrzebują. 
Popieram gubernator Hochul w tym wniosku i apeluję do Sekretarz Skarbu Yellen o 
zapewnienie możliwości, aby stan Nowy Jork mógł wspierać nasze społeczności i 
pomagać rodzinom pozostać w ich mieszkaniach”.  
  
Członkini Izby Reprezentantów, 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 166 000 najemców w całym 
stanie. Istnieje jednak ciągła potrzeba dodatkowych funduszy, aby wesprzeć wielu 
mieszkańców stanu Nowy Jork, którzy nadal potrzebują pomocy w wynajmie. Z dumą 
poparłam wniosek gubernator Hochul o dodatkowe fundusze podczas pierwszej rundy 
federalnej realokacji pomocy czynszowej i będę nadal walczyła o dodatkowe środki, 
aby chronić wiele rodzin, które są zagrożone brakiem bezpieczeństwa 
mieszkaniowego w naszym stanie”.  
  
Członek Izby Reprezentantów (NY-13), Adriano Espaillat, powiedział: „W stanie 
Nowy Jork mieszka więcej osób wynajmujących mieszkania niż w jakimkolwiek innym 
stanie w kraju, a wiele gospodarstw domowych boryka się z trudnościami w opłacaniu 
czynszu od początku pandemii COVID-19. Program ERAP okazał się być 
nieocenionym narzędziem w zapewnieniu bardzo potrzebnej pomocy dla uprawnionych 
mieszkańców stanu Nowy Jork, którzy nie są w stanie zapłacić czynszu i jest niezwykle 
ważne, abyśmy uzupełnili fundusz, aby wspierać trwającą odbudowę naszego stanu. 
W czasie, gdy stan Nowy Jork nadal podnosi się po ekonomicznych skutkach 
pandemii, setki tysięcy mieszkańców boryka się z dużymi zaległościami w opłatach 
czynszu, a zatem i zagrożeniem eksmisji. Reprezentując okręg o największej 
koncentracji mieszkań ze stabilizowanym czynszem wiem, że moi wyborcy bardzo na 
tym skorzystają i jestem dumny, że mogę poprzeć ten najnowszy wniosek gubernator 
Hochul o odbudowę programu stanowego – aby dać rodzinom wsparcie, którego 
potrzebują, aby pomóc im zostać w ich mieszkaniach”.  
  
Członek Izby Reprezentantów, Joe Morelle, powiedział: „Zmagając się z 
ekonomicznymi skutkami pandemii COVID-19, musimy chronić podstawowe prawo 
każdej osoby do bezpiecznego i pewnego lokum. Jestem dumny z pracy, jaką moi 
koledzy i ja wykonaliśmy, aby zmniejszyć obciążenie wynajmujących i najemców, i 
nadal popieram rozszerzenie działań związanych z pomocą czynszową w tych 
trudnych czasach. Jestem wdzięczny gubernator Hochul za jej przywództwo i 
zaangażowanie w pomoc i zapewnienie bezpieczeństwa i stabilności rodzinom w 
stanie Nowy Jork”.  
  
Członek Izby Reprezentantów, Jamaal Bowman, powiedział: „Jednym z wielu 
niszczących skutków pandemii COVID jest pogłębienie się naszego kryzysu 
mieszkaniowego. Kryzys mieszkaniowy, który poprzedził pandemię, w 
nieproporcjonalnie dużym stopniu dotyka najemców ze społeczności kolorowych, 
którzy borykają się z wyższą stopą bezrobocia, częściej chorują na COVID-19, są 



bardziej narażeni na ciężki przebieg choroby, a także częściej tracą swoje mieszkania. 
Rząd federalny musi zrobić wszystko, aby zapewnić natychmiastowy dopływ środków 
do Programu pomocy w opłaceniu czynszu w sytuacji kryzysowej, który daje milionom 
amerykańskich rodzin, z których wiele ma dzieci, możliwość pozostania w ich domach. 
Musimy również zabiegać o bardziej wszechstronne informowanie i edukowanie 
zarówno lokatorów, jak i wynajmujących, o uproszczenie procesu składania wniosków 
oraz o formalną ochronę, która wymagałaby od wynajmującego, aby nie podejmował 
decyzji o eksmisji lokatorów, lecz poczekał na otrzymanie środków z programu. 
Dołączam się do wniosku gubernator Hochul o wsparcie stanu Nowy Jork o 
zwiększenie funduszy federalnych na pomoc w wynajmie mieszkań w nagłych 
wypadkach i zrobię wszystko, co w mojej mocy w Kongresie, aby zapewnić tę pomoc”.  
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