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GUBERNATOR HOCHUL OGŁASZA PRZEKAZANIE 234 MLN USD NA 
UZUPEŁNIAJĄCĄ POMOC ŻYWIENIOWĄ W SIERPNIU  

  
Wszystkie gospodarstwa domowe korzystające z programu SNAP otrzymają w 

sierpniu świadczenia żywnościowe w maksymalnym zakresie  
  

Dodatkowe zasiłki żywnościowe będą kontynuowane do listopada  
  
  
Gubernator Kathy Hochul ogłosiła dzisiaj, że wszyscy mieszkańcy stanu Nowy Jork 
zakwalifikowani do Programu uzupełniającej pomocy żywieniowej (Supplemental 
Nutrition Assistance Program, SNAP) otrzymają w sierpniu zasiłki na zakup żywności w 
maksymalnej dopuszczalnej wysokości. 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 stany Nowy Jork kwotą około 234 mln USD z funduszy 
federalnych.  
  
„Żaden mieszkaniec stanu Nowy Jork nie powinien stanąć przed perspektywą braku 
możliwości zapewnienia odpowiedniej ilości żywności do wyżywienia swojego 
gospodarstwa domowego”, powiedziała gubernator Hochul. „Te dodatkowe 
świadczenia pomagają złagodzić trudności setek tysięcy osób i rodzin wciąż 
walczących o związanie końca z końcem w czasie odradzania się naszej gospodarki po 
pandemii COVID-19”.  
  
Dodatek na pomoc w sytuacjach kryzysowych zostanie przyznany wszystkim 
gospodarstwom domowym, również tym, które zwykle nie otrzymują maksymalnego 
dopuszczalnego świadczenia miesięcznie w ramach programu SNAP – finansowanego 
federalnie programu nadzorowanego przez stanowe Biuro Pomocy Tymczasowej i dla 
Osób z Niepełnosprawnością Stanu Nowy Jork (New York State Office of Temporary 
and Disability Assistance, NYS OTDA). Gospodarstwa domowe, które już korzystają z 
zasiłku na maksymalnym lub bliskim maksymalnego poziomie – 835 USD dla 
czteroosobowego gospodarstwa domowego – otrzymają dodatkową dopłatę w 
wysokości co najmniej 95 USD.  
  
Świadczenia dla gospodarstw domowych objętych programem SNAP we wszystkich 
hrabstwach poza miastem Nowy Jork powinny zostać przekazane do piątku 19 sierpnia. 



Gospodarstwa domowe objęte programem SNAP na obszarze pięciu hrabstw miasta 
Nowy Jork powinny otrzymać swoje świadczenia w okresie między 16 sierpnia (wtorek) 
a 29 sierpnia (poniedziałek).  
  
OTDA rozpoczęło wydawanie świadczeń na wypadek sytuacji kryzysowych w kwietniu 
2020 r. tym gospodarstwom domowym uczestniczącym w programie SNAP, które 
otrzymują mniej niż maksymalną miesięczną kwotę świadczenia. W czerwcu 2021 roku, 
kiedy wygasła deklaracja administracji stanu Nowy Jork o stanie wyjątkowym, agencja z 
powodzeniem współpracowała z rządem federalnym, aby zabezpieczyć maksymalne 
alokacje dla wszystkich gospodarstw domowych objętych programem SNAP, do czasu 
wygaśnięcia deklaracji federalnej, która obecnie ma zostać przedłużona do 
października i pozwoli OTDA na kontynuowanie przekazywania tych świadczeń do 
listopada.  
  
Wiosną tego roku mieszkańcy stanu Nowy Jork nadal w dużym stopniu korzystali z 
programu SNAP – w czerwcu do programu zapisało się ponad 1,6 mln gospodarstw 
domowych w całym stanie (czyli ponad 2,8 mln mieszkańców stanu Nowy Jork). 
Podczas gdy liczba osób otrzymujących pomoc w ramach SNAP w całym stanie spadła 
nieznacznie w stosunku do maja, wzrosła o 1,4 procent w stosunku do czerwca 2021 
roku, co podkreśla ciągłe zapotrzebowanie na te ważne świadczenia.  
  
Komisarz Biura Pomocy Tymczasowej i dla Osób z Niepełnosprawnością Stanu 
Nowy Jork, Daniel W. Tietz, powiedział: „Nie można przecenić wpływu, jaki te 
świadczenia mogą mieć na gospodarstwo domowe pozbawione poczucia 
bezpieczeństwa żywnościowego. Świadczenia zapewniają istotną pomoc osobom i 
rodzinom, które zmagają się z problemami. Beneficjenci będą mogli wykorzystać 
przyznane środki, aby związać koniec z końcem i zapewnić na swoim stole zdrowe, 
odżywcze jedzenie”.  
  
Członek Izby Reprezentantów, Adriano Espaillat, powiedział: „SNAP jest naszym 
najskuteczniejszym narzędziem do walki z epidemią głodu, która nęka społeczności w 
naszym stanie i całym kraju. Doceniam gubernator Hochul za dzisiejsze ogłoszenie 
przyznania dodatkowych środków na pomoc żywieniową dla rodzin w potrzebie w całym 
stanie Nowy Jork. Zasiłki SNAP są kluczowym instrumentem w naszych ciągłych 
wysiłkach mających na celu zniesienie dla mieszkańców barier utrudniających im 
zapewnienie żywności dla swoich rodzin w tych trudnych czasach, gdy nasze 
społeczności i gospodarka nadal się odbudowują”.  
  
Świadczenia w ramach programu SNAP odgrywają ważną rolę w ożywieniu 
gospodarczym stanu Nowy Jork, a od stycznia bieżącego roku zasiliły gospodarkę 
stanu kwotą ponad 1,2 mld USD. Według badania federalnego oceniającego wpływ 
programu SNAP na gospodarkę USA, każdy dolar zainwestowany w ten program 
generuje nawet 1,54 USD w formie aktywności gospodarczej.  
  
Świadczenia wypłacane w ramach programu SNAP są również ważną formą wsparcia 
dla znajdujących się w potrzebie mieszkańców stanu Nowy Jork, ponieważ, jak 
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wykazały ostatnie badania, w zeszłym roku bazowało na nich około 14 procent ludności 
stanu. Ponad połowę gospodarstw domowych korzystających z zasiłków stanowiły 
rodziny z dziećmi, a w około 48 procentach z nich znajdowała się osoba dorosła w 
wieku powyżej 55 lat lub osoba z niepełnosprawnością.  
  
Podobnie jak w poprzednich miesiącach, wpłaty będą przekazywane odbiorcom 
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.  
  
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 zainteresowani zapisaniem się do programu mogą 
sprawdzić, czy kwalifikują się do SNAP, a także złożyć wniosek online na stronie 
mybenefits.ny.gov.  
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Dodatkowe wiadomości są dostępne na stronie www.governor.ny.gov 
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