
 
Do natychmiastowej publikacji: 24.01.2023  GUBERNATOR KATHY HOCHUL 

 

 

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

  
Wszystkie gospodarstwa domowe korzystające z programu SNAP otrzymają w 

styczniu świadczenia żywnościowe w co najmniej maksymalnym zakresie  
  

Po dokonaniu wypłat w lutym nie będą już wypłacane miesięczne dodatkowe 
zasiłki żywnościowe  

  
  
Gubernator Kathy Hochul ogłosiła dzisiaj, że wszyscy mieszkańcy stanu Nowy Jork 
zapisani do Programu uzupełniającej pomocy żywieniowej (Supplemental Nutrition 
Assistance Program, SNAP) otrzymają w styczniu zasiłki na zakup żywności w 
maksymalnej dopuszczalnej wysokości. Wszystkie gospodarstwa domowe 
uczestniczące w Programie Pomocy Żywnościowej – w tym te, które już pobierają 
maksymalne świadczenia – otrzymają dodatkowy przydział jeszcze w tym miesiącu, co 
spowoduje zasilenie gospodarki stanu Nowy Jork kwotą około 234 mln USD z 
funduszy federalnych.  
  
„Te tymczasowe dodatkowe świadczenia żywnościowe pomogły setkom tysięcy 
mieszkańców stanu Nowy Jork uniknąć braku bezpieczeństwa żywnościowego w 
czasie, gdy tak wielu ludzi zmaga się z nadwyrężonymi budżetami domowymi”, 
powiedziała gubernator Hochul. „Środki te wspierają proces odbudowy gospodarki 
stanu Nowy Jork po pandemii, pomagając rodzinom i pojedynczym obywatelom w 
uzyskaniu zdrowego i pożywnego jedzenia, zapewniając tym samym bardzo potrzebną 
ulgę mieszkańcom stanu Nowy Jork”.  
  
Dodatek na pomoc w sytuacjach kryzysowych zostanie przyznany wszystkim 
gospodarstwom domowym korzystającym z programu SNAP – finansowanego z 
federalnego 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). Wszystkie gospodarstwa domowe, 
w tym te, które już otrzymują maksymalny zasiłek odpowiednio do wielkości 
gospodarstwa domowego oraz te, które wcześniej otrzymywały miesięczny dodatek w 
wysokości poniżej 95 USD, otrzymają dodatek w wysokości co najmniej 95 USD.  
  



OTDA rozpoczęło wypłacanie świadczeń na wypadek sytuacji kryzysowych w kwietniu 
2020 r. tym gospodarstwom domowym uczestniczącym w programie SNAP, które 
otrzymują mniej niż maksymalna miesięczna kwota zasiłku. W czerwcu 2021 roku, 
kiedy wygasła deklaracja administracji stanu Nowy Jork o wprowadzeniu stanu 
wyjątkowego, agencja z powodzeniem współpracowała z rządem federalnym, aby 
zabezpieczyć maksymalne alokacje dla wszystkich gospodarstw domowych objętych 
programem SNAP do końca lutego.  

  

OTDA rozpoczęło wypłacanie świadczeń na wypadek sytuacji kryzysowych w kwietniu 
2020 r. tym gospodarstwom domowym uczestniczącym w programie SNAP, które 
otrzymują mniej niż maksymalna miesięczna kwota zasiłku. W czerwcu 2021 roku, 
kiedy wygasła deklaracja administracji stanu Nowy Jork o wprowadzeniu stanu 
wyjątkowego, agencja z powodzeniem współpracowała z rządem federalnym, aby 
zabezpieczyć maksymalne alokacje dla wszystkich gospodarstw domowych objętych 
programem SNAP, do czasu wygaśnięcia deklaracji federalnej, która została 
przedłużona do stycznia i pozwoli OTDA na kontynuowanie wypłaty tych świadczeń do 
końca lutego.  

  

Niedawno zatwierdzona federalna ustawa budżetowa oznacza zakończenie wypłat 
tych tymczasowych świadczeń na wypadek sytuacji kryzysowych po przekazaniu 
środków za luty. Począwszy od marca, beneficjenci programu SNAP będą otrzymywać 
tylko swoje standardowe miesięczne świadczenia. Więcej informacji można uzyskać na 
stronie otda.ny.gov/EA-SNAP.  

  

Mieszkańcy stanu Nowy Jork nadal w dużym stopniu korzystają z programu SNAP – w 
listopadzie zapisało się do niego ponad 1,6 mln gospodarstw domowych w całym 
stanie, czyli ponad 2,8 mln mieszkańców stanu Nowy Jork. Podczas gdy liczba 
beneficjentów programu SNAP w całym stanie spadła nieznacznie w porównaniu z 
październikiem, wzrosła ona o 2,1 procent w stosunku do listopada 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: „Program SNAP jest skutecznym 
narzędziem w rozwiązywaniu problemu braku bezpieczeństwa żywnościowego, a te 
miesięczne świadczenia stanowiły ogromną pomoc dla potrzebujących mieszkańców 
stanu Nowy Jork w czasie pandemii i jej bezpośrednich następstw. Te dodatkowe 
świadczenia SNAP były nieocenione w zapewnieniu osobom i rodzinom możliwości 
lepszego radzenia sobie z rosnącymi kosztami produktów spożywczych i dostępu do 
potrzebnej im żywności”.  
  
Członek Izby Reprezentantów, Adriano Espaillat, powiedział: „Dzisiejsze 
oświadczenie gubernator Hochul o dodatkowej pomocy żywnościowej dla gospodarstw 
domowych uczestniczących w programie SNAP to dobra wiadomość dla pracujących 
rodzin i wzmocnienie naszych działań mających na celu wspieranie najbardziej 
potrzebujących w naszych społecznościach i w całym stanie. Zapewnienie tej pomocy 
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2,8 milionom mieszkańców stanu Nowy Jork, którzy uczestniczą w programie, pozwoli 
im związać koniec z końcem i zapewni możliwość uzyskania potrzebnego wsparcia”.  
  
Członek Izby Reprezentantów, Joe Morelle, powiedział: „Naszym obowiązkiem jest 
zadbanie o to, by rodziny mogły zapewnić dzieciom utrzymanie i jedzenie. Doceniam 
działania gubernator Hochul mające na celu przerwanie cyklu ubóstwa poprzez 
rozszerzenie awaryjnych świadczeń uzupełniających SNAP dla mieszkańców stanu 
Nowy Jork. Czekam na naszą dalszą współpracę w celu zwiększenia dostępu do opcji 
zdrowych posiłków i wzmocnienia przyszłości naszej społeczności”.  
  
Tak jak w poprzednich miesiącach, płatności będą dostarczane do odbiorców 
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 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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