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GUBERNATOR HOCHUL OGŁASZA WYNIKI RAPORTU DEPARTAMENTU USŁUG 
FINANSOWYCH DOTYCZĄCEGO PRAKTYK DYSKRYMINACYJNYCH DLA LONG 

ISLAND, ROCHESTER I SYRACUSE  
  

Departament Usług Finansowych zawiera umowy z dwoma kredytodawcami 
hipotecznymi w celu poprawy obsługi ich społeczności  

  
Element realizowanych w całym stanie działań na rzecz zwalczania dyskryminacji 

w zakresie mieszkalnictwa  
  
  

Gubernator Kathy Hochul ogłosiła dzisiaj nowy raport Departamentu Usług 
Finansowych (Department of Financial Services, DFS), który, w ramach trwającego 
dochodzenia w sprawie praktyk dyskryminacyjnych, ujawnia stałe istnienie różnic 
rasowych w procedurach udzielania kredytów hipotecznych na Long Island, w 
Rochester i Syracuse. Ogłoszenie jest następstwem wcześniej opublikowanego raportu 
Departamentu Usług Finansowych, który zidentyfikował praktyk dyskryminacyjnych i 
inne formy dyskryminacji mieszkaniowej przez kredytodawców hipotecznych, 
szczególnie tych nie będących depozytariuszami, w dzielnicach zamieszkałych przez 
mniejszości w Buffalo.  
  
„Ten raport rzuca światło na bariery, które społeczności kolorowe, które historycznie 
borykały się z dyskryminacją przy staraniu się o kredyt hipoteczny, nadal napotykają, 
jeśli chodzi o urzeczywistnienie marzenia o posiadaniu własnego lokum”, powiedziała 
gubernator Hochul. „Gdy nasz stan znajduje się w środku kryzysu mieszkaniowego, 
praktyki takie jak dyskryminacja nie tylko ograniczają dostęp mieszkańców stanu Nowy 
Jork do posiadania swoich czterech ścian, ale także zagrażają przystępności cenowej 
mieszkań w skali całego stanu. Moja administracja pozostaje zaangażowana w 
zwalczanie dyskryminacji mieszkaniowej w stanie Nowy Jork i poszukiwanie rozwiązań, 
takich jak rozszerzenie Ustawy o reinwestycji społeczności (Community Reinvestment 
Act, CRA), aby zapewnić, że każdy będzie miał możliwość zdobycia swojego 
mieszkania”.  
  
Kierownik Departamentu Usług Finansowych, Adrienne A. Harris, powiedziała: 
„Społeczności kolorowe nadal spotykają się z dyskryminacją i barierami w realizacji 
marzenia o posiadaniu domu. Zależy mi na tym, aby wszyscy pożyczkodawcy służyli 
całej swojej społeczności, ponieważ równy dostęp do przystępnych kredytów jest 
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kluczem nie tylko do posiadania domu, ale do rozwoju bogactwa pokoleniowego i 
prawdziwego rozwiązania problemu nierówności”.  
  
Departament Usług Finansowych opublikował wcześniej raport identyfikujący praktyki 
dyskryminacyjne w obszarze metropolitalnym Buffalo i wynik związanych z tym kroków 
prawnych. Postępowanie wyjaśniające Departamentu Usług Finansowych dotyczące 
kredytów hipotecznych w obszarach metropolitalnych Syracuse i Rochester oraz w 
hrabstwach Nassau i Suffolk ponownie ujawniło utrzymujący się brak kredytów dla osób 
kolorowych i w dzielnicach zamieszkałych przez mniejszości.  
  
Departament Usług Finansowych przeanalizował dane dostępne na mocy Ustawy o 
ujawnieniu kredytów hipotecznych (Home Mortgage Disclosure Act, HMDA) i stwierdził 
co następuje:  
  

• W hrabstwie Nassau, gdzie ludność w 41,8 procentach nie jest biała, 
pożyczkodawcy udzielają średnio 34,27 procent pożyczek pożyczkobiorcom 
identyfikującym się jako osoby kolorowe. Wśród kredytodawców działających na 
terenie hrabstwa, udzielanie kredytów kredytobiorcom identyfikującym się jako 
osoby kolorowe waha się od 14,9% do 50,22%.  

• W hrabstwie Suffolk, gdzie ludność w 33,7 procentach nie jest biała, 
pożyczkodawcy udzielają średnio 21,86 procent pożyczek pożyczkobiorcom 
identyfikującym się jako osoby kolorowe. Wśród pożyczkodawców działających 
na terenie hrabstwa, udzielanie pożyczek pożyczkobiorcom identyfikującym się 
jako osoby kolorowe waha się od 13,07% do 36,85%.  

• W obszarze metropolitalnym Rochester, gdzie 23,9 procent populacji nie jest 
biała, pożyczkodawcy udzielają średnio 11,32 procent pożyczek 
pożyczkobiorcom identyfikującym się jako osoby kolorowe, co stanowi mniej niż 
połowę tego, czego można by się spodziewać, opierając się wyłącznie na 
strukturze populacji.  

• Podobnie w obszarze metropolitalnym Syracuse, 18,7 procent populacji nie jest 
biała, ale średnio pożyczkodawcy udzielają 8,67 procent pożyczek 
pożyczkobiorcom identyfikującym się jako osoby kolorowe.  

  
Raport zawiera szczegółowe informacje o wynikach poszczególnych instytucji w 
zakresie udzielania kredytów w dzielnicach zamieszkałych przez mniejszości oraz 
kredytobiorcom identyfikującym się jako członkowie grupy mniejszościowej, a także 
mapy aktywności kredytowej w miastach.  
  
Chociaż dochodzenie Departamentu Usług Finansowych nie wykazało naruszeń prawa 
dotyczącego uczciwego udzielania kredytów, dwaj kredytodawcy hipoteczni, 1st Priority 
Mortgage, Inc. i Premium Mortgage Corporation, zgodzili się zreformować praktyki 
kredytowe i wdrożyć programy mające na celu zapewnienie lepszego dostępu do 
historycznie defaworyzowanych społeczności w regionie Western i Central New York. 
Ci kredytodawcy hipoteczni udzielają rocznie setek kredytów hipotecznych w 
Rochester, Syracuse i Buffalo. Trwają postępowania wyjaśniające Departamentu Usług 
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Finansowych w sprawie innych pożyczkodawców w Buffalo, Rochester, Syracuse i 
Long Island.  
  
Departament jest w trakcie opracowywania przepisów mających na celu wdrożenie 
zaktualizowanej Ustawy o reinwestycji społeczności stanu Nowy Jork, która rozszerza 
nadzór na nie-depozytowych kredytodawców hipotecznych działających na terenie 
stanu. Informacje ujawnione w trakcie analiz i postępowania wyjaśniającego w sprawie 
praktyk dyskryminacyjnych znajdą odzwierciedlenie w proponowanych przepisach, 
które zostaną opublikowane w celu konsultacji społecznych w 2023 roku.  
  
Dzisiejsze ogłoszenia są elementem realizowanych w całym stanie działań na rzecz 
zwalczania dyskryminacji mieszkaniowej. W sierpniu gubernator Hochul i prokurator 
generalny Letitia James ogłosiły ugody z trzema biurami pośrednictwa w obrocie 
nieruchomościami na łączną kwotę ponad 115 000 USD, oprócz wymogu 
przeprowadzenia szkoleń z zakresu sprawiedliwego budownictwa mieszkaniowego, za 
dyskryminację kolorowych nabywców domów. A w grudniu 2021 roku gubernator 
Hochul podpisała pakiet legislacyjny dziewięciu ustaw, aby rozwiązać wiele problemów 
zidentyfikowanych w raporcie śledczym Newsday, który zbadał dyskryminację oraz 
jawne i ukryte uprzedzenia, które istnieją w branży handlu nieruchomościami. W 
ustawach powołano Funduszu Walki z Dyskryminacją w Mieszkalnictwie (Anti-
Discrimination in Housing Fund), który pozwoli agencjom stanowym weryfikować 
uczciwość praktyk stosowanych w tej branży. Akty prawne zwiększyły również liczbę 
szkoleń i wysokość maksymalnych grzywien za wykroczenia popełniane przez 
pośredników i sprzedawców nieruchomości.  
  

###  
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