
 
Do natychmiastowej publikacji: 19.01.2023  GUBERNATOR KATHY HOCHUL 

 
 

GUBERNATOR HOCHUL OGŁASZA ULGĘ DLA MIESZKAŃCÓW STANU NOWY 
JORK W SPŁACANIU ZALEGŁOŚCI ZA ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I GAZ W 

WYSOKOŚCI 672 MLN USD  
  

Z jednorazowej ulgi w opłatach za media może skorzystać ponad 534 000 
mieszkańców stanu Nowy Jork  

  
Jest to największy program pomocy finansowej dla odbiorców mediów w historii 

stanu  
  
  

Gubernator Kathy Hochul ogłosiła dziś, że 478 000 klientów indywidualnych i 56 000 
małych firm w stanie Nowy Jork otrzyma pomoc w wysokości 672 mln USD na spłatę 
zaległych rachunków za media. Dzisiejsze ogłoszenie dotyczy największego w historii 
stanu programu pomocy finansowej dla odbiorców mediów i stanowi kontynuację 
szeregu działań zapowiedzianych w zeszłym tygodniu przez gubernator Hochul w 
ramach orędzia stanowego.  
  
„Każdy mieszkaniec Nowego Jorku powinien móc sobie pozwolić na opłacenie 
rachunku za energię. Niestety wielu rodzinom grozi wyłączenie prądu z powodu 
problemów finansowych wynikających z pandemii” – powiedziała gubernator Hochul. 
„Jakiś czas temu w orędziu stanowym przedstawiłam obszerne propozycje, które mają 
poprawić przystępność cenową energii. Dzięki tej historycznej uldze w opłatach za 
energię elektryczną i gaz robimy kolejny znaczący krok, który pomoże mieszkańcom 
stanu Nowy Jork cieszyć się ciepłem podczas mroźnych zimowych miesięcy”.  
  
Zatwierdzony dziś przez Komisję Usług Publicznych Stanu Nowy Jork (Public Service 
Commission, PSC) program umarzania długów zapewni klientom ulgę finansową i 
pomoże uniknąć znaczących przerw w dostawie usług w skali całego stanu, obniżając 
koszty rachunków za media dla wszystkich gospodarstw domowych i małych firm. 
Jednorazowe ulgi są przeznaczone dla wszystkich klientów indywidualnych o stałych i 
średnich dochodach oraz klientów z sektora małych firm i dotyczą okresu do 1 maja 
2022 roku – podobnie jak zatwierdzony zeszłego lata program dla klientów o niskich 
dochodach.  
  
Na początku tego miesiąca w ramach orędzia stanowego na rok 2023 gubernator 
Hochul ogłosiła wprowadzenie ambitnych, kompleksowych strategii mających na celu 



rozwiązanie problemu rosnących kosztów energii i obniżenie szkodliwych dla klimatu 
emisji w każdym sektorze gospodarki. Gubernator Hochul poleciła Departamentowi 
Ochrony Środowiska (Department of Environmental Conservation, DEC) oraz Urzędowi 
ds. Badań i Rozwoju Energetyki Stanu Nowy Jork (New York State Energy Research 
and Development Authority, NYSERDA) opracowanie programu ograniczeń i inwestycji, 
który będzie obejmować stopniowe obniżanie pułapu emisji gazów cieplarnianych, 
inwestycje w programy redukcji emisji oraz utrzymanie konkurencyjności branż w stanie 
Nowy Jork. Program ograniczeń i inwestycji przyniesie mieszkańcom stanu Nowy Jork 
znaczące korzyści w postaci ulg z tytułu działań na rzecz klimatu (Climate Action 
Rebate).  
  
Gubernator Hochul zapowiedziała również ulgę w wysokości 200 mln USD na pomoc w 
spłacie wysokich rachunków za energię, polegającą na wprowadzeniu obniżki dla 
ponad 800 000 mieszkańców stanu Nowy Jork zarabiających poniżej 75 000 USD 
rocznie, którzy nie kwalifikowali się do obecnego stanowego programu obniżek 
rachunków. Jest to nowa inicjatywa, która nie jest związana z dzisiejszym ogłoszeniem 
dotyczącym 672 mln USD. Ponadto gubernator Hochul ogłosiła utworzenie programu 
Gwarancja przystępności cenowej energii (Energy Affordability Guarantee), pierwszego 
w kraju programu pilotażowego ustalającego limit wysokości rachunków za energię 
elektryczną na poziomie maksymalnie 6 procent dochodów w przypadku mieszkańców 
stanu Nowy Jork o niskich dochodach, uczestniczących w programie EmPower Plus. 
Program zachęca również do pełnej elektryfikacji mieszkań.  
  
Dzisiejsza przełomowa decyzja PSC oznacza wdrożenie zaleceń Grupy roboczej ds. 
polityki przystępności cenowej energii (Energy Affordability Policy Working Group), w 
której skład wchodzą najważniejsze grupy obrońców konsumentów w stanie. Grupa 
robocza zaproponowała obejmujący cały stan program mający na celu uregulowanie 
wszystkich zaległości powstałych do 1 maja 2022 r. w przypadku około 75% klientów 
indywidualnych o stałych i średnich dochodach oraz małych firm, a także częściowe 
uregulowanie zaległości w przypadku około 25% pozostałych klientów poprzez 
jednorazową ulgę. Koszty finansowe, jakie poniosą mieszkańcy stanu Nowy Jork w 
związku z przyjęciem programu ulg w spłacie zaległości, są niższe niż szacowane 
koszty braku tego rodzaju działań, które wynoszą od 1 do 1,3 mld USD. Ulgi są 
przyznawane automatycznie zgodnie z limitami kwotowymi ustalonymi dla każdego 
medium. Drugi etap ma objąć także klientów indywidualnych o stałych i średnich 
dochodach, którym w 2022 r. odłączono media z powodu zaległości w opłatach.  
  
Jest to druga runda dopłat przyznawanych konsumentom na uregulowanie zaległości w 
opłatach za media powstałych w związku z pandemią COVID-19, odkąd gubernator 
Hochul ogłosiła w czerwcu 2022 r. przekazanie 567 mln USD na pomoc w spłacie 
rachunków za energię elektryczną i gaz dla klientów o niskich dochodach. Inicjatywa ta 
objęła ulgi dla klientów o niskich dochodach przyznawane przez Biuro Pomocy 
Tymczasowej i dla Osób z Niepełnosprawnością (Office of Temporary and Disability 
Assistance, OTDA) w ramach Programu pomocy w opłaceniu czynszu w sytuacji 
kryzysowej (Emergency Rental Assistance Program, ERAP) w celu zmniejszenia kwoty 
niezapłaconych rachunków za media, a także 250 mln USD z budżetu stanu Nowy Jork 



na umorzenie związanych z pandemią niezapłaconych rachunków za media dla 
gospodarstw domowych o niskich dochodach.  
  
Podczas czerwcowej rundy dopłat przedstawiciele przedsiębiorstw użyteczności 
publicznej przekazali ponad 36 mln USD w formie pomocy na rzecz klientów. W ramach 
ogłoszonej dzisiaj rundy klienci otrzymają 101 mln USD pomocy. Kwota ta znacznie 
przewyższa wszelkie środki przekazane przez przedsiębiorstwa użyteczności publicznej 
na pomoc klientom w związku z pandemią w całych Stanach Zjednoczonych.  
  
Pandemia COVID-19 spowodowała znaczne trudności finansowe wśród klientów, a 
także doprowadziła do zamknięcia firm i powszechnej utraty miejsc pracy w całym 
stanie. Od marca 2020 r. nastąpił znaczny wzrost zaległości w opłatach za media u 
klientów indywidualnych i małych firm, które obecnie przekraczają możliwości płatnicze 
większości mieszkańców stanu Nowy Jork.  
  
Oprócz pracowników Komisji i największych przedsiębiorstw użyteczności publicznej – 
Con Edison, Central Hudson Gas & Electric, National Grid, New York State Electric & 
Gas, Orange & Rockland oraz Rochester Gas & Electric – w skład grupy roboczej 
wchodzą: miasto Nowy Jork, Alliance for a Green Economy, Public Utility Law Project of 
New York, Inc., Citizens for Local Power, Long Island Progressive Coalition, Zespół 
Interwencyjny Departamentu Stanu ds. Mediów (Utility Intervention Unit, UIU), AARP 
New York, Binghamton Regional Sustainability Coalition oraz stanowe Biuro Pomocy 
Tymczasowej i dla Osób z Niepełnosprawnością.  
  
Przewodniczący Komisji ds. Usług Publicznych, Rory M. Christian, powiedział: „W 
tych trudnych czasach gubernator Hochul konsekwentnie stara się pomagać 
konsumentom. Aby rozwiązać ten poważny problem, PSC zatwierdziła środki mające 
na celu wzmocnienie i poprawę programów przystępności energii użytkowej w celu 
zmniejszenia obciążenia energetycznego konsumentów i zaspokojenia potrzeb klientów 
o niskich dochodach”.  
  
Komisarz Biura Pomocy Tymczasowej i dla Osób z Niepełnosprawnością, Daniel 
W. Tietz, powiedział: „To innowacyjne i oparte na współpracy podejście będzie 
stanowić znaczącą pomoc dla setek tysięcy mieszkańców stanu Nowy Jork, którzy 
zalegają z opłatami za media z powodu pandemii. Gubernator Hochul i Departament ds. 
Usług Publicznych dostrzegają ogromne potrzeby w tym zakresie i potencjalne koszty 
związane z brakiem działania, dlatego pragną pomóc tak wielu gospodarstwom 
domowym w całym stanie”.  
  
Sekretarz ds. UIU w Departamencie Stanu Nowy Jork, Robert J. Rodriguez, 
powiedział: „Mieszkańcy stanu Nowy Jork ciężko pracują i powinni móc liczyć na 
pomoc, gdy w ich budżecie powstaje dziura spowodowana przez nieprzewidziane 
okoliczności, takie jak pandemia COVID-19. Wyrażam uznanie dla gubernator Hochul 
za jej niezłomne zaangażowanie w pomoc tysiącom mieszkańców i firm w potrzebie. 
Ogłoszony dzisiaj największy w historii stanu program pomocy finansowej dla 
odbiorców mediów opiera się na przekazanych wcześniej środkach mających na celu 



zrekompensowanie trudności finansowych spowodowanych pandemią COVID-19. 
Pomoc ta jest integralną częścią procesu odbudowy gospodarki stanu Nowy Jork i ma 
przywrócić nadzieję i energię gospodarstwom domowym, firmom i społecznościom 
dotkniętym skutkami pandemii”.  
  
Dyrektor organizacji AARP w stanie Nowy Jork, Beth Finkel, powiedziała: 
„Wyrażamy uznanie dla gubernator Hochul i Komisji ds. Usług Publicznych za wydanie 
zarządzenia wprowadzającego ulgę dla licznych odbiorców mediów, w tym starszych 
mieszkańców stanu Nowy Jork, którzy od początku pandemii zmagają się z 
zaległościami z tytułu opłat za media. AARP będzie nadal współpracować z panią 
gubernator, PSC i legislaturą, aby zapewnić odbiorcom mediów w stanie Nowy Jork 
dostęp do przystępnych cenowo usług energetycznych”.  
  
Dyrektor wykonawcza i radczyni prawna w organizacji Public Utility Law Project 
(PULP), Laurie Wheelock, powiedziała: „Pierwszy etap programu umarzania 
zaległości za media cieszył się ogromną popularnością wśród klientów indywidualnych 
o niskich dochodach uczestniczących w programie ERAP w stanie Nowy Jork. Okazało 
się jednak, że setki tysięcy odbiorców o stałych i średnich dochodach również 
potrzebowało pomocy w uregulowaniu opłat za elektryczność i gaz. Nie można było 
ignorować tego problemu, dlatego dzisiejsze historyczne zarządzenie Komisji stanowi 
monumentalny krok naprzód w kierunku zapewnienia potrzebnej pomocy finansowej, a 
także ochrony prawie 500 000 gospodarstw domowych przed odcięciem mediów w 
najzimniejszych miesiącach zimy. PULP dziękuje gubernator Hochul, Komisji ds. Usług 
Publicznych oraz wszystkim interesariuszom z Grupy roboczej ds. polityki przystępności 
cenowej energii za zaangażowanie w rozwiązanie problemu zaległości w opłatach za 
energię spowodowanych pandemią”.  
  
Przyjęta właśnie ulga spowoduje wzrost całkowitych opłat u przeciętnego klienta o 
zaledwie 0,5%. W zależności od rodzaju medium i wysokości zaległości w przypadku 
większości mieszkańców stanu wyższa stawka będzie obowiązywać przez okres od 
roku do czterech lat. Co ważne, nowy program pomoże zapobiec potencjalnym 
przerwom w dostawach mediów u ponad 478 000 klientów indywidualnych i 56 000 
małych klientów komercyjnych oraz potencjalnie pozwoli uniknąć bankructwa wielu 
małym firmom.  
  
Warto dodać, że Urząd Energetyczny Long Island (Long Island Power Authority, LIPA) i 
jego usługodawca, PSEG Long Island, brali aktywny udział w pracach Grupy roboczej 
ds. polityki przystępności cenowej energii i już wcześniej – zgodnie z zaleceniami grupy 
– wprowadzili ulgę w spłacie zaległości dla gospodarstw domowych o niskich 
dochodach w ramach pierwszego etapu programu. LIPA i PSEG Long Island planują 
również wdrożenie ogłoszonego dzisiaj drugiego etapu, polegającego na przyznaniu 
jednorazowych ulg w spłatach zaległości pozostałym klientom indywidualnym i małym 
firmom zgodnie z zaleceniami grupy roboczej. LIPA planuje przeprowadzenie dyskusji 
dotyczącej programu podczas lutowego posiedzenia zarządu.  
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