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GUBERNATOR HOCHUL OGŁASZA DZIAŁANIA, KTÓRE MAJĄ PRZYGOTOWAĆ 
MIESZKAŃCÓW STANU NOWY JORK NA ROSNĄCE TEJ ZIMY KOSZTY ENERGII 

NA ŚWIECIE  
  

Przewodniczący Komisji ds. Usług Publicznych wysyła pisma do stanowych 
zakładów użyteczności publicznej z prośbą o podjęcie działań mających na celu 

złagodzenie zakłóceń w dostawach paliw  
  

Gubernator zwołuje spotkanie z dostawcami paliw w stanie Nowy Jork w celu 
zapewnienia odpowiednich dostaw  

  
Wskazówki dla odbiorców w celu maksymalizacji efektywności energetycznej, 

zapewnienia przystępności cenowej i komfortu  
  

Z treścią pism można zapoznać się tutaj  
  
  

Gubernator Kathy Hochul ogłosiła dziś nowe działania władz stanowych, które mają 
przygotować mieszkańców stanu Nowy Jork na wzrost kosztów energii na świecie i 
problemy z jej dostawami, których można się spodziewać podczas nadchodzącej zimy. 
Na polecenie gubernator Hochul, przewodniczący Komisji ds. Usług Publicznych (Public 
Service Commission, PCS), Rory M. Christian, wysłał pisma do dyrektorów 
największych przedsiębiorstw użyteczności publicznej w stanie Nowy Jork, wzywając do 
podjęcia działań mających na celu złagodzenie przewidywanych ekstremalnych 
wzrostów cen towarów w okresie zimowym oraz do poprawy komunikacji z klientami. 
Gubernator poleciła również agencjom stanowym, aby zwołały zebranie dostawców 
paliw w całym stanie w celu zapewnienia odpowiedniej dostępności paliw grzewczych 
podczas tej zimy. Mieszkańcy stanu Nowy Jork mogą również skorzystać z programów 
zwiększenia efektywności energetycznej przed nadejściem zimy, aby przyjąć 
rozwiązania w zakresie efektywności energetycznej i elektryfikacji domów i firm.  
  
„Podobnie jak w przypadku fal upałów, których doświadczaliśmy wcześniej tego lata, 
mieszkańcy stanu Nowy Jork powinni być w pełni przygotowani podczas zbliżającej się 
zimy na rosnące globalne koszty energii, ponieważ temperatury spadają i potrzeba 
więcej energii, aby ogrzać nasze domy”, powiedziała gubernator Hochul. „Moja 
administracja ściśle współpracuje z partnerami w całym stanie, aby zapewnić, że 
mieszkańcy stanu Nowy Jork będą mieli dostęp do pomocy i programów, które pomogą 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdocuments.dps.ny.gov%2Fpublic%2FMatterManagement%2FCaseMaster.aspx%3FMatterCaseNo%3D22-01873%26CaseSearch%3DSearch&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C3fa350650dfb48a0bde208da9cc4d1ef%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637994666406663676%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=LDvjoh5tcvuXPjEjfA3P%2B9HAYc6OzU5rl7onoOezq7c%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdocuments.dps.ny.gov%2Fpublic%2FMatterManagement%2FCaseMaster.aspx%3FMatterCaseNo%3D22-01873%26CaseSearch%3DSearch&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C3fa350650dfb48a0bde208da9cc4d1ef%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637994666406663676%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=LDvjoh5tcvuXPjEjfA3P%2B9HAYc6OzU5rl7onoOezq7c%3D&reserved=0


poradzić sobie tymi rosnącymi kosztami, jednocześnie utrzymując odpowiednią 
temperaturę w domach podczas chłodniejszych miesięcy”.  
  
Globalne koszty surowców, tj. gazu ziemnego, oleju opałowego i propanu nadal rosną, 
co, wraz z dodatkowym wzrostem cen ropy i gazu, spowodowało wzrost kosztów 
użytkowania i ogrzewania. W swoim piśmie do przedsiębiorstw użyteczności publicznej, 
przewodniczący Komisji ds. Usług Publicznych, Rory M. Christian, oczekuje, że 
przedsiębiorstwa zwiększą niezawodność systemów dystrybucji gazu ziemnego 
podczas nadchodzącego zimowego sezonu grzewczego, co jest odpowiedzią na 
marcową dyrektywę gubernator dla agencji stanowych, aby znaleźć rozwiązania dla 
spodziewanego wzrostu cen energii i potencjalnych problemów z dostawami oleju 
opałowego do mieszkań. Konkretnie, stanowe przedsiębiorstwa użyteczności 
publicznej, w tym Con Edison, Central Hudson, Orange i Rockland, National Grid, 
NYSEG, RG&E, National Fuel Gas oraz PSEG-LI, muszą podjąć m.in. następujące 
działania w celu złagodzenia skutków potencjalnych zakłóceń w dostawach ropy:  
  

1. Udoskonalona komunikacja: Przedsiębiorstwa użyteczności publicznej 
natychmiast wyślą pisma do klientów komercyjnych korzystających z 
dwóch rodzajów paliwa, w tym do klientów podpisujących umowy 
nieciągłe, aby poinformować ich o konieczności napełnienia zbiorników na 
paliwo alternatywne już teraz.  

2. Kontrole magazynowania paliwa: Przedsiębiorstwa użyteczności 
publicznej sprawdzą do 1 listopada zbiorniki na paliwo alternatywne 
wszystkich klientów korzystających z dwóch rodzajów paliwa, którzy 
zaspokajają potrzeby mieszkańców (np. mieszkania Urzędu 
Mieszkalnictwa Miasta Nowy Jork (New York City Housing Authority, 
NYCHA), schroniska dla bezdomnych, szkoły, szpitale itp.), aby upewnić 
się, że posiadają oni odpowiednie zapasy (pełne zbiorniki lub 
równowartość pięciodniowego zapasu) przed rozpoczęciem zimowego 
sezonu grzewczego.  

3. Przegląd planów dostaw paliw alternatywnych: Przedsiębiorstwa 
użyteczności publicznej dokonają przeglądu planów awaryjnych w celu 
uwzględnienia zakłóceń w dostawach paliwa alternatywnego podczas 
szczytowego zapotrzebowania na gaz. Jeśli odbiorcy korzystający z 
dwóch rodzajów paliwa nie będą mogli korzystać z gazu ziemnego i nie 
będą w stanie uzupełnić zapasów paliwa alternatywnego, 
przedsiębiorstwo użyteczności publicznej powinno być przygotowane do 
współpracy z lokalnymi i stanowymi agencjami rządowymi w celu ochrony 
zdrowia i bezpieczeństwa publicznego, gdy temperatury spadną poniżej 
20 stopni. Plan powinien obejmować role i obowiązki w zakresie tworzenia 
centrów grzewczych, dostarczania gorących posiłków, opracowania list 
instalatorów CO na wypadek zamarznięcia rur w nieogrzewanych 
budynkach, a także określać firmy i inne zasoby, które mogą być 
potrzebne.  

4. Usprawniona koordynacja: W przypadku zakłóceń w dostawach ropy 
naftowej, producenci energii elektrycznej mogą mieć większe trudności z 



pozyskaniem oleju opałowego (No. 2 Oil) niż odbiorcy wytwarzający ciepło 
do ogrzewania mieszkań. Przedsiębiorstwa użyteczności publicznej są 
zobowiązane do kontynuowania bliskiej koordynacji z Niezależnym 
Operatorem Systemów Stanu Nowy Jork (New York Independent System 
Operator) i głównymi wytwórcami energii, aby zachęcić operatorów 
korzystających z dwóch rodzajów paliwa do napełniania zbiorników przed 
zimowym sezonem grzewczym.   

  
Przewodniczący Komisji ds. Usług Publicznych, Rory M. Christian, poprosił o 
odpowiedź z rekomendacjami, w jaki sposób każde przedsiębiorstwo użyteczności 
publicznej zrealizuje wszystkie działania. Termin udzielenia odpowiedzi upływa 30 
września 2022 roku.  
  
Przewodniczący Komisji ds. Usług Publicznych Stanu Nowy Jork, Rory M. 
Christian, powiedział: „Globalne ceny towarów prawdopodobnie pozostaną na 
wysokim poziomie i wzrosną w zimowym sezonie grzewczym. Dlatego też istotne jest, 
aby przedsiębiorstwa użyteczności publicznej utrzymywały stałą i bliską komunikację z 
klientami, aby pomóc im w dostępie do dostępnych programów pomocowych oraz w 
zarządzaniu kosztami energii. Przygotowując się do tegorocznej zimy, przedsiębiorstwa 
użyteczności publicznej muszą również współpracować ze swoimi klientami, którzy 
mają podpisane umowy nieciągłe, którzy poprzez rozwiązania systemowe pomagają 
zaspokoić potrzeby w zakresie dostępności podczas wszelkich okresów ekstremalnie 
niskich temperatur, korzystając z paliw alternatywnych”.  
  
Ponadto Departament Ochrony Środowiska Stanu Nowy Jork (New York State 
Department of Environmental Conservation, NYS DEC) wydał Pismo w sprawie 
selektywnego egzekwowania prawa w celu wsparcia wysiłków zmierzających do 
rozwiązania problemów z dostawą paliw i kosztami związanymi z nowym prawem 
dotyczącym paliw grzewczych. Pismo w sprawie selektywnego egzekwowania prawa 
łagodzi brak zgodnego z przepisami paliwa, zwłaszcza w północnych regionach stanu 
Nowy Jork, zapewniając ograniczone, roczne zwolnienie z nowego wymogu mieszania 
biopaliw. Wprowadzone w życie pod koniec 2021 r. nowe prawo ustanawia minimalne 
poziomy biodiesla we wszystkich olejach opałowych stosowanych w budynkach w celu 
zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza i emisji gazów cieplarnianych.  
  
Komisarz Departamentu Ochrony Środowiska Stanu Nowy Jork, Basil Seggos, 
powiedział: „Doceniam gubernator Hochul za priorytetowe potraktowanie działań 
mających na celu pomoc mieszkańcom stanu Nowy Jork znajdującym się w 
najtrudniejszej sytuacji, firmom i władzom w przygotowaniu się na nadchodzące 
zimniejsze miesiące, a DEC będzie nadal współpracował z naszymi agencjami w 
ramach realizacji działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa 
energetycznego stanu Nowy Jork”.  
  
Gubernator Hochul poleciła również agencjom stanowym, w tym Urzędowi ds. Badań i 
Rozwoju Energetyki Stanu Nowy Jork (New York State Energy Research and 
Development Authority, NYSERDA), Departamentowi ds. Usług Publicznych 
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(Department of Public Service, DPS) oraz Wydziałowi Bezpieczeństwa Wewnętrznego i 
Służb Ratowniczych (Division of Homeland Security and Emergency Services, DHSES), 
aby spotkały się z dostawcami paliw w celu skoordynowania działań przygotowawczych 
przed zimą. Agencje stanowe będą ściśle współpracować z dostawcami, aby zapewnić, 
że zapasy paliwa zostaną doprowadzone do odpowiedniego poziomu do końca 
października, aby zaspokoić popyt i zminimalizować obawy konsumentów.  
  
Prezes i dyrektor generalna Urzędu ds. Badań i Rozwoju Energetyki Stanu Nowy 
Jork, Doreen M. Harris, powiedziała: „NYSERDA zapewnia mieszkańcom i firmom 
szereg opcji, które mogą pomóc w oszczędzaniu energii, zmniejszeniu rachunków za 
prąd i ogrzewanie, a także zwiększeniu komfortu podczas niski temperatur. Zachęcamy 
mieszkańców stanu Nowy Jork do skorzystania z tych programów już teraz, ponieważ 
mogą one zapewnić ulgę rodzinom znajdującym się w najtrudniejszej sytuacji w tym 
okresie w roku, gdy zużycie energii jest największe”.  
  
Komisarz Wydziału Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Służb Ratowniczych, Jackie 
Bray, powiedziała: „Priorytetem gubernator Hochul jest zapewnienie bezpieczeństwa 
mieszkańcom stanu Nowy Jork. Tej zimy oznacza to zapewnienie, aby nasi partnerzy z 
sektora kluczowej infrastruktury i indywidualne gospodarstwa domowe były 
przygotowane na zimę, która może przynieść wzrost kosztów energii i problemy z 
dostawami. Stan koordynuje działania naszych agencji i partnerów, aby zrobić 
wszystko, co w naszej mocy, aby zapewnić, że mieszkańcy stanu Nowy Jork są 
przygotowani na tegoroczną zimę, w tym podjąć kroki, aby zarządzać mniej stabilną 
perspektywą dostaw energii”.  
  
Komisarz Biura Pomocy Tymczasowej i dla Osób z Niepełnosprawnością Stanu 
Nowy Jork, Daniel W. Tietz, powiedział: „Zimy w stanie Nowy Jork nigdy nie są łatwe, 
a perspektywa rosnących kosztów energii sprawia, że nadchodząca zima będzie 
jeszcze trudniejsza dla tych, którzy nie są pewni, jak będą mogli sobie pozwolić na 
ogrzewanie domu. Program pomocy w opłacaniu kosztów energii (Home Energy 
Assistance Program, HEAP) jest ratunkiem dla starszych, pracujących rodzin i osób 
zmagających się z problemami finansowymi, aby pokryć wyższe koszty ogrzewania 
mieszkań tej zimy”.  
  
W związku ze wzrostem cen energii w miesiącach zimowych, mieszkańcy stanu Nowy 
Jork mogą podjąć następujące kroki w celu ochrony przed wyższymi kosztami energii:  
  

• Zgłoszenie się do programu HEAP. Zgłoszenie się do programu HEAP. 
Od 1 listopada przyjmowane będą wnioski do Program pomocy w 
opłacaniu kosztów energii (Home Energy Assistance Program, HEAP), z 
którego w zależności od dochodów, wielkości gospodarstwa domowego i 
sposobu ogrzewania gospodarstwa domowe mogą otrzymać nawet 976 
USD. Aby zakwalifikować się do otrzymania pomocy w ramach programu 
HEAP, czteroosobowa rodzina może mieć maksymalny miesięczny 
dochód brutto w wysokości 5485 USD lub roczny dochód brutto w 
wysokości 65 829 USD.  



• Podjęcie natychmiastowych działań w celu zwiększenia efektywności 
energetycznej. NYSERDA oferuje porady dotyczące oszczędzania 
energii dla mieszkańców, właścicieli nieruchomości oraz firm, które 
pozwalają na obniżenie zużycia energii. NYSERDA oferuje również 
szereg programów poprawy 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 dostępnej na 
terenie stanu pomocy w celu optymalizacji kosztów energii. Pracujący 
na terenie stanu Nowy Jork doradcy ds. energetycznych (Energy 
Advisors) mogą pomóc uprawnionym pod względem dochodowym 
zarządzcom nieruchomości w stanie Nowy Jork w znalezieniu programów, 
które pomogą im zmniejszyć wydatki na energię oraz podnieść poziom 
bezpieczeństwa i komfortu mieszkań. W ramach pomocy doradców ds. 
energetycznych 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 (Community Solar) 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 tutaj.  

• 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 
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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. Zapraszamy do odwiedzenia 
strony NYSERDA w celu sprawdzenia, czy lokalna społeczność bierze 
udział w Kampanii na rzecz czystego ogrzewania i chłodzenia (Clean 
Heating and Cooling Campaign).  

• Poznanie swoich praw i przepisów ochronnych. Ustawa stanu Nowy 
Jork o sprawiedliwych praktykach dotyczących energii w domu (Home 
Energy Fair Practices Act) zawiera kompleksowe przepisy chroniące 
mieszkańców lokali w zakresie korzystania z usług komunalnych. 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 Departamentu ds. Usług Publicznych AskPSC.  

• 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.  
  

###  
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