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GUBERNATOR HOCHUL OSTRZEGA MIESZKAŃCÓW STANU NOWY JORK 
PRZED ROSNĄCYMI KOSZTAMI ENERGII I NAKAZUJE ZAKŁADOM 

ENERGETYCZNYM I GAZOWNIOM WSPÓŁPRACĘ Z KONSUMENTAMI  
   
Nakaz współpracy zakładów energetycznych i gazowni z klientami, którzy stają w 

obliczu wysokich rachunków za media  
   

Zintensyfikowanie ogólnostanowej kampanii mającej na celu zapewnieni 
konsumentom o niskich dochodach dostępu do programów pomocowych  

   
   

Gubernator Kathy Hochul ogłosiła dzisiaj, że stanowy regulator rynku energii wysłał do 
wszystkich głównych przedsiębiorstw energetycznych i gazowych działających na 
terenie stanu Nowy Jork pisma, w których wymaga od nich wzmożonych działań 
informacyjnych i edukacyjnych skierowanych do mieszkańców stanu Nowy Jork w 
związku z ciągłym wzrostem cen dostaw energii i jego wpływem na wysokość 
rachunków za prąd i gaz, w świetle krajowych podwyżek rachunków za dostawy 
mediów, które obserwowane są w związku z rosnącymi kosztami gazu ziemnego. 
Ponadto, gubernator Hochul rozpoczęła zintensyfikowaną kampanię w całym stanie w 
celu zwiększenia wysiłków na rzecz pomocy dla klientów o niskich dochodach w celu 
zapewnienia im dostępu do milionów USD możliwej pomocy.  
   
„Ogromne wzrosty rachunków za media, które wszyscy widzimy, mają poważny wpływ 
na nasze budżety domowe, i podejmujemy stosowne działania w odpowiedzi na to”, 
powiedziała gubernator Hochul. „Poleciłam Departamentowi ds. Usług Publicznych 
(Department of Public Service), aby zapewnił współpracę wszystkich głównych 
przedsiębiorstw energetycznych i gazowni z klientami, a w szczególności z osobami 
znajdującymi się w najtrudniejszej sytuacji, aby chronić ich przed niestabilnymi cenami i 
przekazywać im informacje na temat dostępnych dla niech rozwiązań”.  
   
Koszt gazu ziemnego, który jest używany do ogrzewania domów i wytwarzania energii 
elektrycznej, nadal gwałtownie rośnie, co powoduje znaczny – czasami ponad 
dwukrotny – wzrost cen usług dystrybucji w rachunkach za energię elektryczną i/lub gaz 
ziemny w porównaniu z poprzednimi miesiącami. Ten wzrost kosztu rachunków jest 
spowodowany globalnym wzrostem cen gazu ziemnego w związku z większym 
zużyciem krajowym z powodu niższej niż normalnie temperatury, zwiększoną 



aktywnością gospodarczą oraz zwiększonym międzynarodowym popytem na gaz 
ziemny.  
   
W dniu 11 lutego 2022 r. Komisja ds. Usług Publicznych (Public Service Commission, 
PSC) wystosowała pismo do Con Edison, największej firmy użyteczności publicznej w 
stanie, wzywając ją do zrewidowania stosowanych przez nią praktyk rozliczeniowych i 
lepszej komunikacji z klientami. W dniu 25 lutego Con Edison odpowiedziała, 
informując, że dostosuje swój proces rozliczeń tak, aby zmniejszyć 
prawdopodobieństwo znacznej zmienności należności na rachunkach klientów. 
Przedstawiciele Con Edison powiedzieli również, że firma poprawi swoją komunikację z 
klientami będącymi odbiorcami energii elektrycznej i gazu.  
   
W dniu dzisiejszym Komisja ds. Usług Publicznych wysłała pisma do wszystkich innych 
głównych przedsiębiorstw energetycznych i gazowych w stanie, wzywając je do 
podjęcia kroków w celu aktywnej komunikacji, ochrony klientów i złagodzenia wpływu 
na koszty tam, gdzie jest to możliwe, w tym poprzez różne metody zakupu i 
zabezpieczenia, a także promowanie planów pomocy konsumentom w spłacie 
zobowiązań i programów mających na celu zmniejszenie zużycia energii. Niezależnie 
od tego, gubernator Hochul wezwała stanowych dostawców oleju opałowego i propanu 
do aktywnego zaangażowania na rzecz zwiększenia świadomości konsumentów na 
temat możliwości obniżenia domowych rachunków za ogrzewanie.  
   
Zdecydowane zmniejszenie zależności stanu Nowy Jork od paliw kopalnych   
  
Ostatnie wzrosty kosztów dostaw energii boleśnie przypominają, że stan jest nadal 
nadmiernie uzależniony od paliw kopalnych w celu zaspokojenia swoich potrzeb 
energetycznych. Ta zależność od paliw kopalnych przyczynia się do zmian 
klimatycznych i zanieczyszczenia powietrza, ale jak pokazuje to doświadczenie, naraża 
ona również konsumentów na skutki wahań cen surowców na świecie. Musimy nadal 
współpracować na rzecz realizacji postanowień stanowej ustawy o przywództwie 
klimatycznym i ochronie społeczności (Climate Leadership and Community Protection 
Act), aby nie tylko obniżyć emisję gazów cieplarnianych, ale również zmniejszyć naszą 
zależność od paliw kopalnych, które podlegają dramatycznym wahaniom cen, jakie 
miały miejsce tej zimy.  
  
W miarę jak stan Nowy Jork zmierza w kierunku bardziej ekologicznej i czystszej 
gospodarki, gubernator Hochul dokonuje znaczących inwestycji w dywersyfikację źródeł 
energii elektrycznej poprzez zwiększenie wykorzystania źródeł odnawialnych, tak aby 
zmniejszyć zależność stanu od paliw kopalnych i ustabilizować koszty energii. Zdając 
sobie sprawę ze skali kryzysu klimatycznego, gubernator Hochul ogłosiła ambitny 
program dotyczący energii odnawialnej i miejsc pracy w swoim orędziu stanowym na 
rok 2022 i propozycji budżetu wykonawczego. Program ten obejmuje kolejne 
zaproszenie do składania ofert na rozwój morskiej energii wiatrowej; inwestycję w 
wysokości 500 mln USD na infrastrukturę portową i łańcuch dostaw morskiej energii 
wiatrowej; osiągnięcie 2 mln przyjaznych dla klimatu, zelektryfikowanych lub gotowych 
do elektryfikacji mieszkań do 2030 roku; wycofanie najbrudniejszych, 
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zanieczyszczających elektrowni w stanie Nowy Jork; ożywienie rynku dla nowych 
technologii czystej energii, takich jak zielony wodór; oraz zapewnienie stworzenia 
wysokiej jakości zielonych miejsc pracy.  
   
Przyznanie milionów USD na pomoc w zakresie ogrzewania  
   
W obliczu wzrostu cen usług dystrybucji mediów gubernator Hochul podjęła dziś 
ogólnostanowe, wzmożone działania prowadzone przez Departament ds. Usług 
Publicznych (DPS) oraz Biuro Pomocy Tymczasowej i dla Osób z Niepełnosprawnością 
(Office of Temporary and Disability Assistance, OTDA), mające na celu podniesienie 
świadomości na temat dostępności różnych programów pomocowych, aby pomóc 
zmagającym się z problemami mieszkańcom stanu Nowy Jork w pokryciu kosztów 
ogrzewania i innych mediów. Programy te pomogą uniknąć potencjalnych przerw w 
dostawach energii przez resztę sezonu zimowego i obejmują one:   
  

• Program pomocy w opłacaniu kosztów energii (Home Energy Assistance 
Program, HEAP), z którego w zależności od dochodów, wielkości 
gospodarstwa domowego i sposobu ogrzewania mieszkania mogą 
otrzymać nawet 751 USD. Czteroosobowa rodzina może mieć 
maksymalny miesięczny dochód brutto w wysokości 5249 USD lub roczny 
dochód brutto w wysokości 62 983 USD i nadal kwalifikować się do 
otrzymywania świadczeń. Do tej pory uprawnione gospodarstwa domowe 
otrzymały 1,5 mln regularnych świadczeń HEAP na łączną kwotę 216 mln 
USD.  

• Stan Nowy Jork przeznaczy również 250 mln USD z dodatkowych 
funduszy federalnych na pomoc gospodarstwom domowym o niskich 
dochodach w spłacie zaległości za ogrzewanie do kwoty 10 000 USD na 
każde gospodarstwo domowe. Do tej pory przekazano prawie 115 000 
dodatków na spłatę zaległości, a uprawnionym gospodarstwom domowym 
opłacono zaległości w wysokości 183 mln USD.  

• Przekazano 90 mln USD z funduszy federalnych w ramach 
jednorazowego zasiłku w ramach programu HEAP, aby pomóc 
mieszkańcom stanu Nowy Jork o niskich i średnich dochodach uniknąć 
odłączenia ogrzewania domu lub wyczerpania źródła ogrzewania w 
wyniku wzrostu cen paliw. 58 mln USD funduszy pozostaje dostępnych, 
aby pomóc mieszkańcom stanu Nowy Jork o niskich i średnich dochodach 
uniknąć odłączenia ogrzewania domu lub wyczerpania źródła ogrzewania 
w wyniku wzrostu cen paliw podczas tej zimy.  

• Zwiększenie budżetu na ogólnostanową Politykę przystępności cenowej 
energii (Energy Affordability Policy, EAP) przez PSC w 2021 roku z 237,6 
mln USD do 366,7 mln USD i rozszerzenie kwalifikowalności, w wyniku 
czego do otrzymania świadczeń będzie uprawnionych około 95 000 więcej 
klientów o niskich dochodach. Od września 2021 roku przedsiębiorstwa 
użyteczności publicznej obniżyły uprawnionym klientom rachunki o kwotę 
około 183 mln USD.  



• Opcje płatności rachunków: Mieszkańcy mogą zapytać swojego dostawcę 
mediów o opcje rozliczeniowe, które pozwalają na odroczenie płatności 
lub „rozliczenie budżetowe”, aby wyrównać rachunki za dostawy energii i 
mediów, które są wyższe w jednym sezonie i niższe w innym. Może to 
pomóc w uporządkowaniu opłat i ułatwić radzenie sobie z kosztami.  

• W przypadku gospodarstw domowych o niskich dochodach, które 
borykają się z problemami braku ogrzewania, OTDA przyjmuje również 
wnioski o przyznanie zasiłku na naprawę lub wymianę sprzętu 
grzewczego. Spełniający kryteria właściciele domów mogą ubiegać się o 
dofinansowanie w wysokości do 3000 USD na naprawę lub do 6500 USD 
na wymianę pieca, kotła lub innego bezpośredniego sprzętu grzewczego 
służącego jako główne źródło ogrzewania w gospodarstwie domowym. 
Ponadto kwalifikujące się gospodarstwa domowe mogą skorzystać z usług 
poprawy efektywności energetycznej, które obejmują czyszczenie 
podstawowych urządzeń grzewczych w celu umożliwienia ich bezpiecznej 
i wydajnej pracy. Zainteresowane gospodarstwa domowe mogą złożyć 
wniosek w lokalnym punkcie ds. programu HEAP.  

   
Oprócz pomocy w regulowaniu rachunków, klienci są również zachęcani do zapisania 
się do programów zwiększenia wydajności energetycznej, które pomogą zmniejszyć 
zużycie energii, obniżyć rachunki, oraz poprawić zdrowie, komfort i bezpieczeństwo ich 
mieszkań. Mieszkańcy mogą dowiedzieć się więcej o dostępnych programach i 
zasobach na stronie www.energyadvisor.ny.gov lub https://hcr.ny.gov/weatherization.  
   
Przewodniczący Komisji ds. Usług Publicznych, Rory M. Christian powiedział: 
„PSC i przedsiębiorstwa dostarczające energię i gaz nie mogą kontrolować cen dostaw, 
jednak mogą one poprawić swoją komunikację z konsumentami, aby zapewnić, że 
oferują wszystkie możliwe środki ochrony konsumentów i przekazać klientom informacje 
na temat wszelkich dostępnych programów pomocy”.  
   
Pełniący obowiązki komisarza OTDA, Daniel W. Tietz, powiedział: „Wzrost cen 
energii dotknął wszystkich, ale jest szczególnie dolegliwy dla gospodarstw domowych o 
niskich dochodach, rodzin pracujących i starszych mieszkańców stanu Nowy Jork. 
Program pomocy w opłacaniu kosztów energii może stanowić istotną ulgę 
kwalifikującym się gospodarstwom domowym, które w tych mroźnych zimowych 
miesiącach muszą przeznaczać większą część swoich budżetów rodzinnych na 
opłacenie rachunków za ogrzewanie”.  
   
Zwiększona edukacja i świadomość konsumentów  
  
Komisja ds. Usług Publicznych (PSC) i Departament ds. Usług Publicznych (DPS) będą 
nadal proaktywnie ostrzegać klientów o przewidywanych wzrostach cen dostaw energii, 
ich potencjalnym wpływie na wysokość rachunków za media oraz o dostępnych 
programach pomocowych. Działania te, podejmowane we współpracy ze stanowymi 
przedsiębiorstwami energetycznymi i gazowymi, będą obejmować komunikaty prasowe, 
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biuletyny, szkolenia dla przedstawicieli centrów obsługi telefonicznej, filmy na YouTube 
oraz posty w mediach społecznościowych.  
   
Dodatkowo, Departament ds. Usług Publicznych (DPS) i przedsiębiorstwa energetyczne 
i gazownie będą nadal przypominać klientom o obowiązujących środkach ochrony 
konsumentów, w tym o ustawie stanu Nowy Jork o sprawiedliwych praktykach 
dotyczących energii w domu (Home Energy Fair Practices Act), która zawiera środki 
ochrony mieszkańców w zakresie korzystania z usług świadczonych przez 
przedsiębiorstwa komunalne. Jej zapisy obejmują możliwość płacenia rachunków w 
ratach, limit opłat za zwłokę, zasady powiadamiania przed odcięciem usług oraz 
ochronę osób o stałych dochodach lub chorych. Więcej informacji można znaleźć na 
stronie AskPSC Departamentu ds. Usług Publicznych.  
   
OTDA kontynuuje współpracę ze swoimi partnerami samorządowymi, dostawcami 
energii, gazu i paliw grzewczych, aby zapewnić, że potencjalnie kwalifikujące się 
gospodarstwa domowe mają wiedzę na temat dostępnej pomocy, aby pomóc 
mieszkańcom stanu Nowy Jork w pokryciu wysokich kosztów ogrzewania.  
   
PSC jest zobowiązana do zapewnienia, aby klienci mieli wiedzę na temat tych 
programów, aby otrzymali pomoc i informacje, których potrzebują, aby skutecznie 
zarządzać swoimi rachunkami za energię. Więcej informacji na temat przygotowań do 
zimy i programów pomocowych można znaleźć na stronie www.dps.ny.gov/winter. Aby 
skorzystać z możliwości obniżki rachunków za media w ramach Polityki przystępności 
cenowej energii, klienci powinni skontaktować się ze swoim lokalnym dostawcą 
mediów:  
   
Con Edison: Con Ed  
Orange & Rockland: O&R  
National Grid: National Grid  
National Fuel Gas: NFG  
NYSEG: NYSEG  
Rochester Gas & Electric: RGE  
PSEG-LI: PSEG  
Central Hudson: CH  
   
Więcej informacji na temat dostępnych programów pomocowych OTDA można znaleźć 
na stronie https://otda.ny.gov/programs/heap/  
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