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GUBERNATOR HOCHUL OGŁASZA ROZSZERZENIE KRYTERIÓW 
UPRAWNIAJĄCYCH DO WARTEJ 15 MLN USD POMOCY DOTYCZĄCEJ 

KLIMATYZACJI  
   

Wszyscy mieszkańcy stanu Nowy Jork spełniający kryteria dochodowe mogą 
otrzymać klimatyzatory   

  
 Przewiduje się, że program obejmie około 20 000 gospodarstw domowych o 

niskich dochodach  
  

Składanie wniosków rozpoczyna się 2 maja  
  
  
Gubernator Hochul ogłosiła dziś, że w ramach Programu pomocy w opłacaniu kosztów 
energii (Home Energy Assistance Program, HEAP) przyznano 15 mln USD na pomoc w 
utrzymaniu niskich temperatur w nadchodzących miesiącach letnich osobom i rodzinom 
o niskich dochodach, które nie posiadają klimatyzacji. Pod przewodnictwem pani 
gubernator stanowe Biuro Pomocy Tymczasowej i dla Osób z Niepełnosprawnością 
(Office of Temporary and Disability Assistance, OTDA) – agencja zarządzająca 
programem HEAP – rozszerzyło kryteria uprawniające do otrzymania klimatyzatora, aby 
skuteczniej pomagać potrzebującym, w tym wszystkim mieszkańcom stanu Nowy Jork 
spełniającym kryteria dochodowe.   
   
„Wielu mieszkańców naszego stanu nie stać na sprzęt przynoszący ulgę podczas 
letnich upałów” – powiedziała gubernator Hochul. „Rozszerzając kryteria 
uprawniające do pomocy w zakresie klimatyzacji, możemy zapewnić większej liczbie 
gospodarstw domowych o niskich dochodach i znajdujących się w niekorzystnej sytuacji 
środki na zachowanie komfortu i bezpieczeństwa w czasie, gdy panują wysokie 
temperatury”.  
   
Aby się zakwalifikować do pomocy w uzyskaniu klimatyzatora zgodnie z nowymi 
zasadami, wnioskodawcy muszą spełniać kryteria kwalifikacyjne HEAP oraz wytyczne 
dotyczące dochodów, które różnią się w zależności od wielkości gospodarstwa 
domowego. Na przykład, czteroosobowa rodzina może mieć maksymalny miesięczny 
dochód brutto w wysokości 5249 USD lub roczny dochód brutto w wysokości 62 983 
USD. Dotychczas pomoc w ramach programu HEAP dotycząca klimatyzacji była 
dostępna tylko dla gospodarstw domowych spełniających kryteria dochodowe, w 



których ktoś cierpiał na udokumentowane schorzenia o symptomach zaostrzających się 
podczas upałów.  
  
Program pokrywa koszt zakupu i instalacji klimatyzatora. Oczekuje się, że po 
rozszerzeniu kryteriów pomoc dotycząca klimatyzacji obejmie do 20 000 gospodarstw 
domowych w całym stanie.  
   
Wnioski o pomoc będą przyjmowane w lokalnych wydziałach usług socjalnych od 
poniedziałku 2 maja do 31 sierpnia lub do wyczerpania środków. Pomoc będzie 
udzielana według kolejności zgłoszeń. Mieszkańcy miasta Nowy Jork mogą pobrać 
wniosek i uzyskać informacje o programie na stronie access.nyc.gov.   
   
Tylko w ubiegłym roku w ramach programu pomocy dotyczącej klimatyzacji wypłacono 
około 11 300 zapomóg w całym stanie. W ciągu ostatnich pięciu lat z tej pomocy 
skorzystało ponad 36 000 gospodarstw domowych w całym stanie Nowy Jork.  
   
Komisarz Biura Pomocy Tymczasowej i dla Osób z Niepełnosprawnością, Daniel 
W. Tietz, powiedział: „Występujące latem fale upałów są trudne do wytrzymania dla 
mieszkańców stanu Nowy Jork, którzy nie mają klimatyzacji, i często stwarzają 
poważne ryzyko dla ich zdrowia. Rozszerzenie kryteriów umożliwiających uzyskanie 
pomocy dotyczącej klimatyzacji będzie stanowić ulgę dla gospodarstw domowych o 
niskich dochodach, które mają problemy z upałami w najgorętsze dni lata”.  
  

Pełniący obowiązki dyrektora Biura Stanu Nowy Jork ds. Osób Starszych, Greg 
Olsen, powiedział: „Upały stanowią poważne zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa 
osób w każdym wieku, a szczególnie dla osób starszych. Program pomocy dotyczącej 
chłodzenia pozwala poprawić warunki w miejscu zamieszkania, a więc tam, gdzie ta 
pomoc jest najbardziej potrzebna. Wyrażam uznanie dla gubernator Hochul za 
rozszerzenie uprawnień do tego ważnego świadczenia, co pomoże większej liczbie 
mieszkańców i ułatwi im dostęp do potrzebnej pomocy”.  

  
Senator Charles Schumer powiedział: „Dzięki 15 mln USD w formie federalnego 
wsparcia rodziny i osoby starsze w stanie Nowy Jork, które mają problemy z płaceniem 
rachunków, będą mogły cieszyć się chłodem podczas gorących letnich miesięcy. 
Jestem dumny z tego, że udało mi się przekonać władze federalne do zapewnienia tej 
doraźnej pomocy, która zagwarantuje seniorom i rodzinom bezpieczeństwo i 
klimatyzację w mieszkaniach”.  
  
Senator Kirsten Gillibrand powiedziała: „Żadna osoba ani rodzina nie powinna 
pozostawać bez dostępu do klimatyzacji, zwłaszcza w nadchodzących miesiącach 
letnich. Z dumą informuję o przekazaniu środków w wysokości 15 mln USD, które 
pomogą rodzinom o niskich dochodach w uzyskaniu pomocy dotyczącej chłodzenia. 
Jest to kwestia związana z bezpieczeństwem – stan Nowy Jork cały czas zmaga się z 
ekstremalnymi warunkami pogodowymi, a więc musimy zadbać o to, aby wszyscy 
mieszkańcy mieli dostęp do niezawodnych i skutecznych systemów ogrzewania i 
chłodzenia, które zapewnią im bezpieczne warunki w domu”.  
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Członek Izby Reprezentantów, Paul Tonko, powiedział: „Obniżenie kosztów energii 
dla ciężko pracujących rodzin ma kluczowe znaczenie w kontekście naszych 
długoterminowych celów zakładających poprawę odporności, czystości i 
sprawiedliwości w naszym kraju, a jednocześnie zapewnia natychmiastową ulgę 
najbardziej potrzebującym. Od lat walczę o obniżenie kosztów mediów dla gospodarstw 
domowych. Dzięki temu, że udało mi się przeforsować finansowanie Programu pomocy 
w opłacaniu kosztów energii przez gospodarstwa domowe o niskich dochodach w 
ramach ustawy o ulgach COVID-owych i wydatkach federalnych, ten ważny program 
będzie nadal służył rodzinom w stanie Nowy Jork i całym kraju”.  
  
Członkini Izby Reprezentantów, Kathleen Rice, powiedziała: „W ubiegłym roku w 
Stanach Zjednoczonych odnotowano fale rekordowych upałów. Skuteczna klimatyzacja 
stanowi ważną pomoc w obliczu niebezpiecznych skutków zmian klimatu. Cieszę się, że 
gubernator Hochul rozszerza ten ważny program, który zapewni pomoc w dostępie do 
klimatyzacji dziesiątkom tysięcy gospodarstw domowych o niskich dochodach w 
miesiącach letnich”.  
  
Członek Izby Reprezentantów, Adriano Espaillat, powiedział: „Program pomocy w 
opłacaniu kosztów energii pozwala osobom o niskich dochodach w naszych 
społecznościach pokryć koszty ogrzewania domów oraz zapewnienia bezpieczeństwa i 
zdrowia ich rodzinom. Ponieważ zmiany klimatyczne powodują wzrost liczby i 
intensywności fal upałów w okresie letnim, musimy chronić najbardziej narażone grupy 
społeczne. Społeczności marginalizowane i wykluczone najdotkliwiej odczuwają skutki 
zmian klimatycznych, a jednocześnie są w najmniejszym stopniu odpowiedzialne za ich 
przyczyny. Wyrażam uznanie dla gubernator Hochul za ogłoszenie tej bardzo 
potrzebnej dodatkowej inwestycji realizowanej przez stan Nowy Jork, która zapewni 
osobom o niskich dochodach i ich rodzinom pozbawionym dostępu do klimatyzacji 
możliwość cieszenia się chłodem w nadchodzących miesiącach letnich”.  
  
Senator stanowa Roxanne Persaud powiedziała: „Rozszerzenie kryteriów 
dotyczących klimatyzacji w ramach Programu pomocy w opłacaniu kosztów energii na 
wszystkich mieszkańców stanu Nowy Jork spełniających kryteria dochodowe jest 
koniecznym krokiem we właściwym kierunku. Klimatyzacja jest niezbędna dla osób 
cierpiących na schorzenia potęgowane przez wysokie temperatury, zwłaszcza dla osób 
starszych, młodych i mających problemy z oddychaniem”.  
  
Członkini Zgromadzenia Linda B. Rosenthal powiedziała: „W następstwie pandemii 
COVID-19 tysiące rodzin w stanie Nowy Jork wciąż ma problemy z opłacaniem 
rachunków i czynszu oraz zakupami produktów spożywczych. Wraz z nadejściem 
cieplejszych miesięcy musimy zapewnić ciężko pracującym mieszkańcom o niskich 
dochodach pomoc w utrzymaniu komfortowych temperatur, a dodatkowe 15 mln USD 
na program HEAP jest właśnie formą takiej pomocy. Mimo że potrzeba więcej środków, 
aby zapewnić kompleksową pomoc w likwidowaniu zaległości w opłatach za media, 
jestem wdzięczna pani gubernator za podjęcie tej ważnej inicjatywy”.  
  



Dyrektor organizacji AARP w stanie Nowy Jork, Beth Finkel, powiedziała: „Pomoc 
finansowa pozwalająca uniknąć śmiertelnie groźnych upałów powinna być dostępna dla 
wszystkich potrzebujących. Stowarzyszenie AARP w stanie Nowy Jork dziękuje 
gubernator Hochul za podjęcie ważnych, proaktywnych działań w celu ochrony zdrowia 
mieszkańców – zwłaszcza osób starszych, które są szczególnie podatne na skrajne 
temperatury”.  
  
Dyrektor wykonawcza Association on Aging in New York, Becky Preve, 
powiedziała: „Osoby starsze są szczególnie narażone na upały i schorzenia związane 
z wysokimi temperaturami. W wielu przypadkach upały mogą powodować zaostrzenie 
przewlekłych schorzeń i problemy z oddychaniem. Pomoc w dostępie do klimatyzacji 
dla osób starszych ma zasadnicze znaczenie dla utrzymania zdrowia i bezpieczeństwa 
w społeczności. Stowarzyszenie Association on Aging in New York dziękuje gubernator 
Hochul za objęcie tym świadczeniem wszystkich mieszkańców stanu Nowy Jork”.  
  
Dyrektor wykonawcza LiveOn NY, Allison Nickerson, powiedziała: „Dzięki 
programowi Benefits Outreach organizacja LiveOn NY miała szansę się przekonać o 
skuteczności programu HEAP, jeśli chodzi o zapewnienie dostępu do klimatyzacji 
starszym mieszkańcom stanu Nowy Jork o niskich dochodach podczas ekstremalnych 
upałów w miesiącach letnich. Dziękujemy gubernator Hochul za rozszerzenie kryteriów 
kwalifikacyjnych tego programu, tak aby mógł on objąć większą liczbę potrzebujących. 
Teraz będziemy się starać poinformować wszystkich seniorów zamieszkujących nasz 
stan o dostępności tej pomocy”.  
  
Dyrektor ds. polityki organizacji WE ACT for Environmental Justice, Sonal Jessel, 
powiedziała: „Program pomocy w opłacaniu kosztów energii jest dla wielu osób 
ratunkiem w miesiącach letnich. Ekstremalne upały są najczęstszą przyczyną śmierci w 
związku z warunkami pogodowymi. Problem ten w nieproporcjonalnie dużym stopniu 
dotyka osoby kolorowe i o niskich dochodach. Według danych Wydziału Zdrowia i 
Higieny Psychicznej miasta Nowy Jork w okresie dziesięciu lat około 50% zgonów 
spowodowanych upałami w Nowym Jorku dotyczyło osób rasy 
czarnej/Afroamerykanów. Dziękujemy gubernator Hochul i OTDA za rozszerzenie 
kryteriów uprawniających do korzystania z programu pomocy w opłacaniu kosztów 
klimatyzacji ze względu na stan zdrowia, objęcie nim osób mieszkających w lokalach 
subsydiowanych oraz udostępnienie wniosków w wielu formatach”.  
  
Dyrektor wykonawczy Public Utility Law Project, Richard Berkley, powiedział: „Z 
powodu zmian klimatycznych lata stają się coraz gorętsze, dlatego mieszkańcy stanu 
Nowy Jork, a zwłaszcza osoby starsze, członkowie gospodarstw domowych o niskich 
dochodach i osoby mieszkające na «wyspach ciepła», potrzebują dostępu do 
klimatyzacji, aby uniknąć niebezpiecznych schorzeń wywoływanych przez upały. Z 
zadowoleniem przyjmujemy rozszerzenie programu pomocy dotyczącej ogrzewania i 
chłodzenia, który od tego lata prowadzi stanowe Biuro Pomocy Tymczasowej i dla Osób 
z Niepełnosprawnością. Wprowadzone zmiany, zgodne z pionierską w skali kraju 
Ustawą o przywództwie klimatycznym i ochronie społeczności stanu Nowy Jork, 
zapewnią ochronę społecznościom marginalizowanym i uchronią wielu mieszkańców 



przed przypadłościami i schorzeniami, które będą coraz częstsze w kolejnych 
rekordowych pod względem temperatur latach”.  

  
Oprócz pomocy dotyczącej chłodzenia agencja cały czas oferuje doraźne świadczenia 
HEAP przeznaczone dla gospodarstw domowych, które znajdują się sytuacjach 
kryzysowych lub zagrażających życiu w związku z upałem lub gorącem. Świadczenia te 
są dostępne do 31 sierpnia lub do wyczerpania przyznanych środków.  
  
W skali stanu zainteresowanie programem HEAP utrzymuje się na wysokim poziomie. 
Do tej pory w tym sezonie gospodarstwom domowym o niskich i umiarkowanych 
dochodach przyznano prawie 1,5 mln stałych świadczeń i niemal 63 000 świadczeń 
doraźnych.   
   

###  
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