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GUBERNATOR HOCHUL PRZEDSTAWIA DOSTĘPNE PROGRAMY, KTÓRE 
POMOGĄ MIESZKAŃCOM STANU NOWY JORK W POKRYWANIU ROSNĄCYCH 

KOSZTÓW ENERGII  
  

Dostępne możliwości maksymalizacji efektywności energetycznej, zapewnienia 
przystępności cenowej i komfortu  

  
Efekt apelu wystosowanego do zakładów energetycznych i gazowych o 

zwiększenie świadomości konsumentów na temat elementów wpływających na 
rachunki za energię  

  
Program pomocy w opłacaniu kosztów energii (HEAP) dostępny dla właścicieli 

nieruchomości i najemców  
  

  

Gubernator Kathy Hochul przypomniała dziś mieszkańcom stanu Nowy Jork o 
programach i możliwościach, które można wykorzystać w celu rozwiązania problemu 
rosnących kosztów dostaw energii. Z programów mających na celu wprowadzenie 
rozwiązań w zakresie efektywności energetycznej oraz elektryfikacji domów i budynków 
mogą skorzystać zarówno rodziny, jak i przedsiębiorstwa, co zwiększy ich komfort i 
pomoże w zarządzaniu kosztami energii. Na początku tego tygodnia gubernator 
ogłosiła, że Departament ds. Usług Publicznych (Department of Public Service) 
wystosował pisma do wszystkich głównych zakładów energetycznych i gazowych w 
stanie Nowy Jork, w których zażądał od nich zwiększenia działań informacyjnych i 
edukacyjnych na temat wpływu wzrostu cen energii na wysokość rachunków za 
energię. Gubernator rozpoczęła również intensywną kampanię informującą 
mieszkańców stanu Nowy Jork o dostępnych programach, z których mogą skorzystać 
osoby o niskich dochodach, aby uzyskać możliwość skorzystania z wielu milionów USD 
pomocy.  
  
„Moja administracja ściśle współpracuje z partnerami w całym stanie, aby zapewnić 
skoordynowane działania mające na celu udzielenie pomocy rodzinom i 
przedsiębiorstwom w rozwiązaniu problemu rosnących kosztów energii”, powiedziała 
gubernator Hochul. „Zachęcam wszystkich mieszkańców stanu Nowy Jork do 
korzystania z różnych programów, które pomagają w kontroli rosnących kosztów, a 
także do stosowania najlepszych praktyk w celu zmniejszenia zużycia energii”.  
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Prezes i dyrektor generalna Urzędu ds. Badań i Rozwoju Energetyki Stanu Nowy 
Jork (NYSERDA), Doreen M. Harris, powiedziała: „Mieszkańcy stanu Nowy Jork mają 
wiele sposobów na oszczędzanie energii i obniżenie rachunków za energię, począwszy 
od prostych czynności, takich jak stosowanie oświetlenia LED, a skończywszy na 
podpisaniu umowy z lokalną społecznością na korzystanie z energii słonecznej. 
Programy te mogą zapewnić natychmiastową pomoc dla części osób znajdujących się 
w najtrudniejszej sytuacji w tym trudnym okresie i zachęcamy wszystkich mieszkańców 
stanu Nowy Jork do pomocy w rozpowszechnianiu informacji o pomocy, którą oferujemy 
w obliczu rosnących kosztów energii”.  
  
Pełniący obowiązki komisarza Biura Pomocy Tymczasowej i dla Osób z 
Niepełnosprawnością (OTDA), Daniel W. Tietz, powiedział: „Ponieważ mieszkańcy 
stanu Nowy Jork stale odczuwają finansowe skutki rosnących kosztów paliw, 
zachęcamy wszystkie kwalifikujące się gospodarstwa domowe do ubiegania się o 
pomoc w ramach Programu pomocy w opłacaniu kosztów energii (Home Energy 
Assistance Program, HEAP). Regularne zasiłki i nadzwyczajne świadczenia 
uzupełniające mogą stanowić istotną pomoc dla osób i rodzin o niskich dochodach, aby 
pokryć koszty ogrzewania mieszkań i związać koniec z końcem w ostatnich tygodniach 
zimy w regionie Northeast”.  
  
Dyrektor generalny Departamentu ds. Usług Publicznych, Rory M. Christian, 
powiedział: „Biorąc pod uwagę nagły i gwałtowny wzrost cen energii, niezwykle ważne 
jest, aby konsumenci obniżyli swoje miesięczne rachunki za energię poprzez 
rozważenie uzasadnionych inwestycji w efektywność energetyczną, np. dzięki 
zastosowaniu oświetlenia LED, bardziej energooszczędnych urządzeń oraz lepszej 
izolacji domów. Wiele z tych inwestycji konsumenci mogą wykonać samodzielnie, bez 
konieczności zatrudniania firm instalacyjno-budowlanych”.  
  
Koszty gazu ziemnego, oleju opałowego i propanu nadal gwałtownie rosną, co 
powoduje wzrost rachunków za media i ogrzewanie, a międzynarodowa sytuacja 
geopolityczna wywiera dodatkową presję na ceny ropy i gazu. W związku ze wzrostem 
cen energii w miesiącach zimowych, mieszkańcy stanu Nowy Jork mogą podjąć pewne 
kroki w celu ochrony przed wyższymi kosztami energii, np.:  
  
Zgłoszenie się do programu HEAP. Program pomocy w opłacaniu kosztów energii 
(Home Energy Assistance Program, HEAP), z którego w zależności od dochodów, 
wielkości gospodarstwa domowego i sposobu ogrzewania mieszkania, właściciele 
nieruchomości i najemcy mogą otrzymać nawet 751 USD. Programem HEAP zarządza 
Biuro Pomocy Tymczasowej i dla Osób z Niepełnosprawnością, a wnioski można 
składać osobiście w lokalnych wydziałach pomocy socjalnej lub telefonicznie. 
Dofinansowanie jest przyznawane według kolejności zgłoszeń. Listę lokalnych biur w 
poszczególnych hrabstwach można znaleźć tutaj. Osoby spoza miasta Nowy Jork mogą 
też skorzystać z formularza online wniosku o przyznanie zwykłego zasiłku na 
ogrzewanie. Mieszkańcy miasta Nowy Jork mogą pobrać wniosek i uzyskać informacje 
o programie tutaj. Aby zakwalifikować się do otrzymania zasiłku, czteroosobowa rodzina 
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może mieć maksymalny miesięczny dochód brutto w wysokości 5249 USD lub roczny 
dochód brutto w wysokości 62 983 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. Dodatkowo, dostępne jest 58 mln USD w 
ramach awaryjnego finansowania HEAP, aby pomóc mieszkańcom stanu 
Nowy Jork o niskich i średnich dochodach uniknąć sytuacji, w której ich 
domowe ogrzewanie zostanie odłączone lub wyczerpią się ich źródła 
ogrzewania, w związku z podwyżkami cen paliw tej zimy.  

  

• W przypadku gospodarstw domowych o niskich dochodach, które 
borykają się z problemami braku ogrzewania z powodu niesprawnych 
urządzeń grzewczych, OTDA przyjmuje również wnioski o przyznanie 
zasiłku na naprawę lub wymianę sprzętu grzewczego. Spełniający kryteria 
właściciele mieszkań 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 w zakresie podniesienia 
efektywności energetycznej, które obejmują czyszczenie podstawowych 
urządzeń grzewczych w celu zapewnienia ich bezpiecznej i wydajnej 
pracy. Zainteresowane gospodarstwa domowe mogą złożyć wniosek w 
lokalnym punkcie ds. programu HEAP. 
  

Podjęcie natychmiastowych działań w celu zwiększenia efektywności 
energetycznej. Istnieje wiele prostych czynności, które konsumenci mogą wykonać w 
domu, takich jak obniżenie termostatu o kilka stopni, zasłonięcie zasłon, aby zatrzymać 
ciepło, czy zamontowanie listew uszczelniających w oknach i drzwiach – wszystkie z 
tych działań są bezpłatne lub wymagają niewielkich nakładów finansowych. NYSERDA 
oferuje porady dotyczące oszczędzania energii dla mieszkańców, właścicieli 
nieruchomości oraz firm, które można zastosować w celu obniżenia zużycia 
energii. NYSERDA oferuje również szereg programów efektywności energetycznej w 
domach, które w dłuższej perspektywie mogą pomóc oszczędzać energię i obniżyć 
koszty. Klienci spełniający kryteria dochodowe mogą również kwalifikować się do 
uzyskania usprawnień energetycznych – bezpłatnie lub po obniżonych kosztach – w 
ramach programów Empower New York i Assisted Home Performance with ENERGY 
STAR®.Właściciele nieruchomości powinni skontaktować się z lokalnymi dostawcami 

gazu i energii elektrycznej oraz dowiedzieć się o dostępność produktów i usług w 
niższych cenach, które mogą pomóc w obniżeniu kosztów energii.  
  
Otrzymanie indywidualnie dostosowanego wykazu dostępne na terenie stanu 
pomocy w celu optymalizacji kosztów energii. Pracujący na terenie stanu Nowy Jork 
doradcy ds. energii mogą pomóc właścicielom nieruchomości, najemcom i zarządcom 
nieruchomości w znalezieniu programów, które pomogą im zmniejszyć wydatki na 
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energię oraz podnieść poziom bezpieczeństwa i komfortu mieszkań. W ramach pomocy 
doradców ds. energii konsumenci muszą odpowiedzieć na kilka prostych pytań, a 
następnie są im przedstawiane dostępne w stanie Nowy Jork oferty mające na celu 
uzyskanie oszczędności energii. Zakwalifikowani do programu mieszkańcy stanu Nowy 
Jork, którzy uzyskają wsparcie finansowe NYSERDA oraz zakładów energetycznych i 
gazowniczych, mogą uzyskać pomoc w opłacaniu rachunków za media, a także 
otrzymać specjalne oferty pomocy w zakresie ogrzewania i nie tylko. 
  
Zapisanie się do społecznego projektu fotowoltaicznego. Lokalne projekty 
pozyskiwania energii słonecznej umożliwiają najemcom, właścicielom mieszkań 
spółdzielczych/kondominiów oraz firmom obniżenie miesięcznych rachunków za 
energię elektryczną. Tam, gdzie to możliwe, po zapisaniu się do społecznego projektu 
fotowoltaicznego konsumenci mogą obniżyć wysokość swoich rachunków dzięki czystej 
energii produkowanej przez farmę słoneczną. Więcej informacji na temat tego, jak 
zgłosić się do społecznego programu wykorzystania energii słonecznej można znaleźć 
na na stronie internetowej NYSERDA.  
  
Przeprowadzenie bezpłatnego audytu energetycznego. Właściciele nieruchomości 
w stanie Nowy Jork mogą skorzystać z usługi bezpłatnej oceny energetycznej w ramach 
prowadzonego przez NYSERDA programu audytów energetycznych lokali 
mieszkalnych (Residential Energy Audit Program). Audyt energetyczny nieruchomości 
może być wykonany osobiście lub zdalnie. Przeszkoleni i wykwalifikowani usługodawcy, 
którzy przeprowadzają audyty energetyczne, mogą pomóc właścicielom nieruchomości 
w podjęciu decyzji, w które ulepszenia energetyczne warto zainwestować, zamontować 
je oraz pomóc właścicielom uzyskać dostęp do oferowanych przez NYSERDA 
niskooprocentowanych programów finansowania.  
  
Obniżenie kosztów energii w firmie lub budynku. Lokalni doradcy ds. 
energetycznych (Community Energy Advisors) w całym stanie Nowy Jork mogą pomóc 
mieszkańcom, firmom i właścicielom budynków wielorodzinnych w zmniejszeniu zużycia 
energii i kosztów.  
  
Udział w Kampanii na rzecz czystego ogrzewania i chłodzenia. Udział w kampanii 
ułatwia proces wymiany obecnego systemu grzewczego lub klimatyzacyjnego na 
rozwiązania ekologiczne, zapewniając właścicielom nieruchomości kontakt z 
wykonawcami, którzy przeszli wstępną kwalifikację, i których zadaniem jest 
przedstawienie dostępnych zachęt, ulg podatkowych, źródeł finansowanie i opcji w 
zakresie płatności. Doświadczeni wykonawcy mogą przedstawić właścicielowi 
nieruchomości lub firmy całościową ocenę w celu ustalenia, czy dana nieruchomość lub 
lokal również skorzysta z modernizacji pod kątem zabezpieczenia przed wpływami 
atmosferycznymi, co może dodatkowo zwiększyć komfort i obniżyć wysokość 
rachunków za energię. Odwiedź stronę internetową NYSERDA, aby sprawdzić, czy 
Twój region bierze udział w Kampanii na rzecz czystego ogrzewania i chłodzenia (Clean 
Heating and Cooling Campaign).  
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Poznanie swoich praw i przepisów ochronnych. Ustawa stanu Nowy Jork o 
sprawiedliwych praktykach dotyczących energii w domu (Home Energy Fair Practices 
Act, HEFPA) zawiera kompleksowe przepisy chroniące mieszkańców lokali w zakresie 
korzystania z usług dostaw energii. 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.  
  
Korzystanie z różnych opcji płatności. Kontaktując się z dostawcą energii, należy 
zapytać o możliwości rozliczania pozwalające 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 ustrukturyzowaniu opłat i ułatwić 
kontrolę nad kosztami.  
  
Lepsze zrozumienie zarządzania energią w budynku. Program Put Energy to 
Work dla przedsiębiorstw zapewnia lepsze zrozumienie narzędzi i programów, które 
pomagają w zarządzaniu energią w budynkach komercyjnych i przemysłowych oraz 
obejmuje zasoby, które mogą zwiększyć rentowność, stworzyć przewagę 
konkurencyjną i uzyskać większą odporność.  
  
Zapraszamy do odwiedzenia strony NYSERDA, aby uzyskać więcej informacji o 
programach, funduszach i pomocy technicznej dostępnych w celu wsparcia właścicieli 
nieruchomości, najemców i firm w zarządzaniu ich potrzebami energetycznymi.  
  
Wiodący w skali krajowej plan klimatyczny stanu Nowy Jork  
Sztandarowy plan klimatyczny stanu Nowy Jork jest najbardziej zdecydowaną 
inicjatywą w zakresie klimatu i czystej energii w kraju. Wzywa on do uporządkowanego i 
sprawiedliwego przejścia na czystą energię, która tworzy miejsca pracy i promuje 
ekologiczną gospodarkę w czasie odbudowy stanu Nowy Jork po pandemii COVID-19. 
Dzięki Ustawie o przywództwie klimatycznym i ochronie społeczności (Climate 
Leadership and Community Protection Act, Climate Act) stan Nowy Jork jest na dobrej 
drodze do osiągnięcia celu, jakim jest bezemisyjny sektor energii elektrycznej do 2040 
roku, w tym wytwarzanie 70% energii ze źródeł odnawialnych do 2030 roku oraz 
osiągnięcie neutralności węglowej całej gospodarki.  
  
Plan opiera się na niespotykanych dotąd inwestycjach w rozwój czystych źródeł energii, 
obejmujących ponad 33 mld USD przeznaczonych na 102 duże projekty związane z 
budową w całym stanie infrastruktury wytwarzania i przesyłu energii ze źródeł 
odnawialnych, 6,8 mld USD na obniżenie poziomu emisji dwutlenku węgla przez 
budynki, 1,8 mld USD na rozbudowę rozwiązań fotowoltaicznych, ponad 1 mld USD na 
inicjatywy związane z czystym transportem oraz ponad 1,6 mld USD na inicjatywy w 
ramach NY Green Bank. Łącznie inicjatywy te zapewnią prawie 158 000 miejsc pracy w 
sektorze czystej energii w stanie Nowy Jork w 2020 r., generując wzrost o 2100% w 
sektorze rozproszonej produkcji energii słonecznej od 2011 r. Należy też wspomnieć o 
deklaracji produkcji 9000 megawatów energii na morskich farmach wiatrowych do 2035 
r.  
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Zgodnie z ustawą klimatyczną (Climate Act), władze stanu Nowy Jork wykorzystają 
osiągane postępy i do 2050 r. zmniejszą emisję gazów cieplarnianych o 85% w 
stosunku do poziomu z 1990 r., a jednocześnie zagwarantuje, że co najmniej 35%, a 
docelowo 40% korzyści z inwestycji w czystą energię trafi do społeczności znajdujących 
się w niekorzystnej sytuacji, a także przyspieszy postępy w realizacji stanowego celu w 
zakresie efektywności energetycznej na rok 2025, polegającego na zmniejszeniu 
zużycia energii na miejscu o 185 bilionów BTU.  
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