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Stan Nowy Jork 

Program pomocy w najmie w nagłych 
przypadkach  
Informacje dla najemców – Lista kontrolna dokumentów 
Realizowany w stanie Nowy Jork Program pomocy w najmie w nagłych przypadkach (Emergency 
Rental Assistance Program) jest narzędziem wsparcia dla kwalifikujących się rodzin zalegających z 
czynszem, które doświadczyły trudności finansowych z powodu COVID-19 i są zagrożone 
bezdomnością lub niestabilnością mieszkaniową.  

Przy składaniu wniosku najemcy będą musieli dostarczyć: 

• Dokument tożsamości głównego wnioskodawcy (osoby podpisującej wniosek). Akceptowane 
formy identyfikacji tożsamości obejmują następujące dokumenty: Dokument tożsamości ze 
zdjęciem, prawo jazdy lub dokument tożsamości wydany przez podmiot pozarządowy dla osób 
nieposiadających prawa jazdy, paszport, EBT/Benefits Issuance Card (Karta świadczeń), akt 
urodzenia lub legitymacja szkolna. 

• Numer ubezpieczenia społecznego wszystkich członków gospodarstwa domowego, którzy go 
otrzymali. Osoby nie muszą posiadać legalnego statusu imigracyjnego, aby 
zakwalifikować się do programu. 

• Dokument potwierdzający wysokość czynszu, podpisana umowa najmu (nawet jeśli wygasła). 
Jeśli nie ma umowy najmu, dokument potwierdzający wysokość czynszu może być przedstawiony 
w postaci pokwitowania za czynsz, anulowanego czeku lub przekazu pieniężnego. W przypadku 
braku dokumentacji, akceptowane jest oświadczenie wynajmującego.  

• Dokument potwierdzający zameldowanie lub zamieszkanie w lokalu – Podpisana umowa 
najmu, pokwitowanie czynszu, rachunek za media, dokumenty szkolne, wyciąg bankowy, list 
pocztowy z nazwiskiem wnioskodawcy, rachunek ubezpieczeniowy lub prawo jazdy. Dokument 
powinien być aktualny. 

• Dokument potwierdzający uzyskiwane dochody: 

o Dokumenty potwierdzające miesięczny dochód za poprzedni miesiąc, takie jak 
odcinki wypłaty, potwierdzenie wpłat na konto bankowe, pismo dotyczące zasiłku dla 
bezrobotnych lub inny dokument; 
 
LUB 

o Dokumenty potwierdzające roczny dochód za rok 2020 , takie jak formularz 
podatkowy W-2 od pracodawcy, roczne oświadczenie o zarobkach lub kopia 
wypełnionego zeznania podatkowego, np. formularz podatkowy 1040, 1040EZ, 1099 lub 
inny dowód rocznego dochodu za rok 2020. 

o W niektórych okolicznościach, gdy nie jest dostępna żadna dokumentacja, np. w 
przypadku niektórych rodzajów samozatrudnienia, dopuszczalne jest złożenie 
indywidualnego pisemnego oświadczenia o uzyskiwanych dochodach z podpisem. 
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• Kopia rachunku za gaz lub elektryczność – w przypadku ubiegania się o pomoc w spłacie 
zaległości za media w tym samym wynajmowanym lokalu. 

 

Wnioskodawcy zostaną poproszeni o złożenie oświadczenia, że w dniu 13 marca 2020 r. lub później 
członek gospodarstwa domowego otrzymał zasiłek dla bezrobotnych lub spadły dochody jego 
gospodarstwa domowego, poniósł znaczne koszty lub doświadczył innych trudności finansowych, 
bezpośrednio lub pośrednio, z powodu pandemii COVID-19. Wnioskodawca będzie musiał podpisać 
formularz wniosku i towarzyszące mu zaświadczenia, potwierdzając, że informacje podane we wniosku 
są prawdziwe.   
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