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GUBERNATOR HOCHUL OGŁASZA ROZPOCZĘCIE HISTORYCZNEGO 
ROZSZERZENIA PROGRAMU POMOCY W OPŁACIE CZESNEGO O KWOTĘ 150 

MLN USD DLA STUDENTÓW STUDIÓW ZAOCZNYCH  
  

Po raz pierwszy studenci studiów zaocznych, którzy realizują sześć lub więcej 
przedmiotów w semestrze, mogą otrzymać pomoc w ramach programu pomocy w 

opłacaniu czesnego od jesieni tego roku  
  

Około 75 000 dodatkowych studentów kwalifikujących się do pomocy dzięki 
rozszerzeniu programu TAP  

  
  
Gubernator Kathy Hochul ogłosiła dziś rozpoczęcie historycznego rozszerzenia na 
kwotę 150 mln USD popularnego programu pomocy w opłacaniu czesnego (Tuition 
Assistance Program, TAP) w stanie Nowy Jork, który teraz zapewni dostęp do 
programu TAP dla około 75 000 dodatkowych studentów studiów zaocznych. 
Rozszerzenie programu TAP na osoby studiujące w trybie zaocznym (Part-Time TAP) 
umożliwia dostęp do przystępnej cenowo edukacji osobom w każdym wieku, które 
często muszą pogodzić inne obowiązki, takie jak opieką nad rodziną i 
praca. Przyznawane świadczenia z tytułu TAP dla studentów studiów dziennych mogą 
wynosić do 5665 USD rocznie; świadczenia z tytułu TAP dla studentów studiów 
zaocznych będą dostępne na zasadzie proporcjonalności dla uprawnionych studentów, 
realizujących 6 do 11 przedmiotów w semestrze, bez warunku wstępnego dotyczącego 
uczęszczania na studia dzienne.  
  
„Jako gubernator chcę zrobić coś więcej niż tylko dbać o ten stan dzisiaj – chcę 
przygotować stan Nowy Jork na jutro”, powiedziała gubernator Hochul. „Studenci 
szkół wyższych nie tylko są kluczowi dla naszego stanu, ale także dla swoich rodzin. 
Stopień naukowy zmienia więcej niż tylko życie jego posiadacza, zmienia życie 
wszystkich dookoła. Każda osoba, która nazywa stan Nowy Jork domem, powinna mieć 
możliwość polepszenia swojej sytuacji i zainwestowania w swoją edukację. Moja 
administracja jest zobowiązana do wspierania naszych studentów w każdy możliwy 
sposób i dziękuję moim partnerom w służbie za urzeczywistnienie tego”.  
  
Studenci zapisujący się na semestr jesienny w 2022 r. mogą ubiegać się o TAP w trybie 
zaocznym, wypełniając federalny wniosek FAFSA . Po złożeniu tego wniosku, 
mieszkańcy stanu Nowy Jork uczęszczający do kampusów NYS mogą bezpośrednio 
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złożyć wniosek o TAP. Dla studentów, którzy już się zapisali i złożyli wniosek FAFSA na 
rok akademicki 2022-2023, świadczenia TAP zostaną automatycznie dostosowane w 
oparciu o liczbę zapisanych punktów kredytowych.  
  
Kwalifikacja do programu TAP dla studentów studiów zaocznych jest taka sama jak ta 
dla studentów studiów dziennych korzystających z programu TAP i obejmuje 
wymagania dotyczące miejsca zamieszkania oraz dochodów. Świadczenia TAP nie 
muszą być spłacane przez żadnego odbiorcę.  
   
Program TAP w stanie Nowy Jork jest jednym z największych w kraju programów 
dotacji opartych na pomocy finansowej dla college'ów. Łącznie ponad 6 mln 
mieszkańców w stanie Nowy Jork otrzymało w ramach TAP prawie 30 mld USD na 
pomoc w opłacaniu czesnego. W roku akademickim 2020-2021, 250 000 mieszkańców 
stanu Nowy Jork otrzymało ponad 700 mln USD w ramach pomocy w opłacaniu 
czesnego.  
  
W wyniku stanowego i federalnego wsparcia finansowego, ponad 190 000 
mieszkańców stanu Nowy Jork uczęszcza do CUNY lub SUNY bez konieczności 
uiszczania czesnego.  
  
Około 2 mln mieszkańców stanu Nowy Jork w wieku od 25 do 44 lat nie ma żadnego 
dyplomu, zaś 2,5 mln osób w wieku od 45 do 64 lat. Rozszerzenie programu TAP dla 
studentów studiów zaocznych jest częścią szerszych działań mających na celu 
inwestowanie w publiczne szkolnictwo wyższe oraz poprawę dostępu i przystępnych 
cenowo warunków dla każdego studenta, w tym 106 mln USD na zatrudnienie nowych 
wykładowców w SUNY i CUNY, 100 mln USD na zwiększenie liczby zapisów, 
przywrócenie programu TAP dla osób osadzonych w więzieniach, zakazanie praktyki 
zatrzymywania transkryptów oraz znaczące inwestycje w najnowocześniejsze obiekty 
kapitałowe.  
  
Stan Nowy Jork w 2019 r. przyjął również ustawę DREAM Act Senatora José Peralta, 
która zapewnia nieposiadającym dokumentów mieszkańcom stanu Nowy Jork i innym 
studentom dostęp do programu TAP i innych grantów oraz stypendiów 
administrowanych przez stan Nowy Jork, które stanowią wsparcie dla ich kosztów 
edukacji wyższej. Studenci mogą dowiedzieć się więcej na ten temat tutaj.  
  
P. o. kanclerz SUNY, Deborah F. Stanley, powiedziała: „Gubernator Hochul i nasi 
ustawodawcy w satnie, którzy nadali priorytet szkolnictwu wyższemu w tegorocznym 
budżecie, zwłaszcza poprzez rozszerzenie programu TAP, zapewniają zmieniające 
życie możliwości dla wielu mieszkańców stanu Nowy Jork, którzy dążą do uzyskania 
dyplomu. Ten unikalny program pomocy w opłacaniu czesnego w stanie Nowy Jork od 
dawna jest podstawą wsparcia finansowego dla naszych studentów poszukujących 
wysokiej jakości edukacji oferowanej na kampusach SUNY. Rozszerzenie programu 
TAP w celu objęcia nim nauki na studiach zaocznych dla tysięcy osób, których życie 
jest już często wypełnione obowiązkami rodzinnymi i zawodowymi, może stanowić 
dodatkową zachętę do spełnienia ich marzeń o ukończeniu studiów”.  
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Kanclerz CUNY, Félix V. Matos Rodríguez, powiedział: „To bezprecedensowe 
rozszerzenie programu TAP na studentów studiów zaocznych będzie miało 
transformujący wpływ na życie tysięcy mieszkańców w stanie Nowy Jork, zapewniając 
ścieżkę do wzrostu mobilności społecznej i lepiej płatnych miejsc pracy, a jednocześnie 
napędzając odbudowę tego stanu po pandemii. Dziękujemy gubernator Hochul za jej 
przywództwo oraz ustawodawcom za umożliwienie dziesiątkom tysięcy naszych 
studentów studiów zaocznych, w tym rodzicom, realizacji ich edukacyjnych marzeń”.  
  
Prezes Biura ds. Usług Szkolnictwa Wyższego Stanu Nowy Jork, dr Guillermo 
Linares, powiedział: „Wyrażam uznanie dla gubernator Hochul za rozszerzenie tego 
programu, który już pomógł setkom tysięcy mieszkańców stanu Nowy Jork zrealizować 
ich marzenie o studiach. To rozszerzenie umożliwi jeszcze większej liczbie studentów w 
całym naszym stanie, którzy nie są w stanie uczęszczać na zajęcia w pełnym wymiarze 
godzin ze względu na inne obowiązki, dostęp do pomocy finansowej, dzięki czemu 
studia staną się bardziej osiągalne i będą nadal zmniejszać nierówności w dostępie do 
edukacji oraz przyspieszać wzrost mobilności wśród populacji znajdujących się w 
trudnej sytuacji”.  
  
Senator stanu, Toby Ann Stavisky, powiedziała: „Wprowadzenie programu TAP dla 
studentów studiów zaocznych w budżecie na lata 2022-2023 pozwoli dodatkowej grupie 
studentów uczęszczać na studia. Wiele szkół wyższych doświadcza poważnego spadku 
liczby studentów, a te środki przeznaczone dla studentów studiów zaocznych pozwolą 
starszym, pracującym i innym studentom kontynuować naukę”.  
  

Senator stanu, Brian Kavanagh, powiedział: „Program pomocy w opłacaniu 
czesnego zapewnił krytyczne wsparcie milionom mieszkańców stanu Nowy Jork, którzy 
chcą odnieść sukces na studiach. Rozszerzenie tego programu o 150 mln USD, aby 
umożliwić uczestnictwo około 75 000 studentów studiów zaocznych, to świetny sposób 
na inwestowanie w nasze publiczne uczelnie i w mieszkańców stanu Nowy Jork 
pragnących zdobyć wyższe wykształcenie, dlatego dziękuję gubernator Hochul za jej 
przywództwo w tej sprawie. Zapewnienie równego dostępu do szkolnictwa wyższego 
oraz jego przystępnych cenowo warunków to kluczowe kwestie, nad którymi ciężko 
pracujemy. Studenci studiów zaocznych często stają przed szczególnymi wyzwaniami, 
ponieważ wielu z nich oprócz kontynuowania nauki ma także inne obowiązki, takie jak 
praca, opieka nad rodziną, problemy zdrowotne i inne. Niezwykle ważne jest, abyśmy 
zadbali o to, aby nie zostali oni pozbawieni możliwości kontynuowania nauki w szkole 
wyższej. Właśnie dlatego z dumą poparłem tę inwestycję w program TAP oraz pragnę 
podziękować społeczności studentów, wykładowców i pracowników Borough of 
Manhattan Community College, którą mam zaszczyt reprezentować, za ich poświęcenie 
w zapewnianiu możliwości edukacyjnych dla tak wielu mieszkańców stanu Nowy Jork”.  

  
Członkini Zgromadzenia, Deborah Glick, powiedziała: „Jako przewodnicząca 
Komisji ds. Szkolnictwa Wyższego Zgromadzenia wiem, że program TAP jest podstawą 
możliwości edukacyjnych i ekonomicznych w naszym stanie. Od początku 
konsekwentnie walczę o jego rozszerzenie, tak aby każdy mieszkaniec stanu Nowy 



Jork, który chce uczęszczać do szkoły wyższej, otrzymał potrzebne mu wsparcie i 
cieszę się, że to właśnie nastąpi. Studenci studiów zaocznych są często osobami 
niebędącymi typowymi studentami a nierzadko dążą do uzyskania możliwości 
edukacyjnych, jednocześnie równoważąc pracę i obowiązki rodzinne. Jestem 
wdzięczna, że nie będą już musieli zmagać się z przeszkodą finansową, jaką jest brak 
dostępu do pomocy finansowej ze strony stanu. Pragnę podziękować gubernator 
Hochul za jej przywództwo w tej kwestii, a także moim kolegom w legislaturze za ich 
poparcie dla rozszerzenia tego programu”.  
  

Prezydent Professional Staff Congress, związku zawodowego reprezentującego 
wydziały i pracowników zawodowych na CUNY, James Davis, powiedział: 
„Dziękujemy gubernator Hochul za umożliwienie skorzystania z programu TAP 
studentom studiów zaocznych jako części jej planu wieloletniej reinwestycji w CUNY. 
Cieszymy się na dalszą współpracę z gubernator, ponieważ pracujemy nad 
zapewnieniem jak najszerszego dostępu do wysokiej jakości publicznego szkolnictwa 
wyższego. Program TAP dla studentów studiów zaocznych przyczyni się do 
zwiększenia liczby zapisów i zapewni naszym studentom, z których wielu jest rodzicami 
i pracownikami, pomoc potrzebną do kontynuowania nauki na studiach zaocznych”.  

  

Dyrektor programu NYPIRG, Megan Ahearn, powiedziała: „Program pomocy w 
opłacaniu czesnego w stanie Nowy Jork jest jednym z najbardziej rozbudowanych 
projektów pomocy finansowej w kraju. Jego niedawne rozszerzenie na studentów 
studiów zaocznych jest bardzo potrzebnym krokiem na drodze do wyrównania szans 
edukacyjnych. Studenci studiów zaocznych często utrzymują rodziny, godzą pracę i 
inne obowiązki. Zachęcanie i wspieranie ich drogi do zdobycia dyplomu wyższej uczelni 
jest zatem kwestią oczywistą. Dziękujemy gubernator Hochul za jego wprowadzenie i 
zachęcamy studentów do wypełnienia wniosków FAFSA i wniosków o dotacje stanowe 
już dziś”.  
  

Więcej informacji o tym, jak ubiegać się o przyjęcie do publicznych szkół wyższych w 
stanie Nowy Jork, można znaleźć na stronach: www.suny.edu/attend/apply-to-suny/ dla 
kampusów SUNY i www.cuny.edu/admissions/apply-to-cuny/#apply dla szkół CUNY.  

  
###  
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