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WYDZIAŁ USŁUG DLA OSÓB BEZDOMNYCH MIASTA NOWY JORK 
 
 

Zawiadomienie o otwartym posiedzeniu i możliwości zgłoszenia uwag do 
proponowanej zasady 

 
Czego dotyczy nasza propozycja? Program specjalnej pomocy jednorazowej (Special 
One-Time Assistance, SOTA) zapewnia roczną pomoc w wynajmie mieszkania 
kwalifikującym się osobom i rodzinom opuszczającym schronisko Wydziału Usług dla 
Bezdomnych miasta Nowy Jork (Department of Homeless Services, DHS) w celu 
uzyskania stałego miejsca zamieszkania. Proponowana zasada ujednolici zasady 
regulujące program. 
 
Kiedy i gdzie odbędzie się posiedzenie? Wydział Usług dla Osób Bezdomnych 
(DHS) miasta Nowy Jork organizuje otwarte posiedzenie w sprawie proponowanej 
zasady dotyczącej programu specjalnej pomocy jednorazowej (SOTA) w dniu 15 
czerwca 2021 r. o godzinie 10:00. Ze względu na pandemię COVID-19 otwarte 
spotkanie odbędzie się zdalnie za pośrednictwem platformy Zoom. Osoby chcące wziąć 
udział w posiedzeniu mogą to uczynić: 
 

korzystając z audio i wideo online: 
 

https://us02web.zoom.us/j/88406510905 

przez telefon: 
 
Numer telefonu:  646 876 9923 
ID spotkania:    884 0651 0905 

 
W jaki sposób można zgłosić uwagi do proponowanej zasady? Uwagi do 
proponowanej zasady może zgłaszać każdy w następujący sposób: 
 

• Przez witrynę internetową. Uwagi można przesłać do DHS przez witrynę 
internetową zbioru zasad miasta Nowy Jork znajdującej się pod adresem 
http://rules.cityofnewyork.us/ 
 

• Przez wiadomość e-mail. Uwagi można przesłać w wiadomości e-mail na adres 
DHSRules@dhs.nyc.gov. W temacie należy wpisać „SOTA”. 
 

• Pocztą. Uwagi można przesłać pocztą na adres: 
 
DHS Rules 
150 Greenwich Street, 38th Floor 
New York, NY 10007 
 

https://us02web.zoom.us/j/88406510905
http://rules.cityofnewyork.us/
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Należy wyraźnie zaznaczyć, że uwagi dotyczą zasad związanych z programem 
SOTA. 
 

• Faksem. Uwagi można przesłać faksem pod numer 917-639-0413. W temacie 
należy wpisać „SOTA”. 

 
Termin składania uwag upływa o północy w dniu 15 czerwca.** 

Zabierając głos podczas posiedzenia. Każdy, kto chce zgłosić uwagi do 

proponowanej zasady podczas otwartego posiedzenia, musi się zarejestrować, aby 

zabrać głos. Zarejestrować można się przed posiedzeniem, dzwoniąc pod numer 929-

221-6690 lub wysyłając wiadomość e-mail pod adres DHSRules@dhs.nyc.gov. Będzie 

również możliwość rejestracji na początku posiedzenia w dniu 15 czerwca. Można 

przemawiać maksymalnie przez trzy minuty. 

Co zrobić, jeśli potrzebuję pomocy, aby wziąć udział w posiedzeniu? Jeżeli 
potrzebna jest pomoc tłumacza języka obcego lub języka migowego czy też 
wprowadzenie uzasadnionych udogodnień dla osób niepełnosprawnych, należy nas 
poinformować. O potrzebach tych można powiadomić nas pocztą, faksem lub w 
wiadomości e-mail, pisząc na adres podany powyżej. Można nas również poinformować 
telefonicznie, dzwoniąc pod numer 929-221-6690. Wymagane jest wcześniejsze 
powiadomienie, aby zapewnić wystarczający czas na wprowadzenie udogodnień. 
Prosimy o informację do 1 czerwca.  
 
Czy można zapoznać się z uwagami zgłoszonymi do proponowanych zasad? 
Można zapoznać się z uwagami do proponowanych zasad zgłoszonymi online. W tym 
celu należy wejść na stronę http://rules.cityofnewyork.us/. Kilka dni po posiedzeniu 
kopie wszystkich uwag zgłoszonych online, wszystkich uwag pisemnych oraz 
podsumowanie uwag zgłoszonych ustnie do proponowanej zasady zostaną 
udostępnione do wglądu dla wszystkich w witrynie internetowej DHS.  
 
Na jakiej podstawie DHS może wprowadzić tę zasadę? Na podstawie artykułów 603 
i 1043 Karty Praw Miejskich (City Charter) miasta Nowy Jork. 
 
Gdzie można znaleźć zasady DHS?? Zasady DHS znajdują się w Tytule 31 Zbioru 
Zasad miasta Nowy Jork. 
 
Jakie prawa regulują proces tworzenia zasad? DHS musi spełnić wymagania 

artykułu 1043 Karty Praw Miejskich podczas tworzenia lub zmiany zasad. Niniejsze 

zawiadomienie zostało wystosowane zgodnie z wymaganiami art. 1043 Karty Praw 

Miejskich. 

 

 

 

http://rules.cityofnewyork.us/
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Określenie podstawy i celu 

Program udzielenia jednorazowej pomocy specjalnej (SOTA) polega na opłaceniu rocznego 

czynszu, a także umożliwieniu uprawnionym klientom Wydziału Usług dla Osób Bezdomnych 

miasta Nowy Jork (Department of Homeless Services, DHS), którzy przebywali w schronisku 

przez co najmniej 90 dni, przeprowadzki w obrębie miasta Nowy Jork, do innych okręgów stanu 

Nowy Jork lub poza stan Nowy Jork. 

 

Z programu SOTA mogą skorzystać osoby i rodziny pracujące oraz te, które otrzymują 

zapomogę uzupełniającą (Supplemental Security Income, SSI), dochód z tytułu 

niepełnosprawności z ubezpieczenia społecznego (Social Security Disability Income, SSDI) itp. 

pod warunkiem, że w przyszłości będą w stanie opłacać czynsz, bazując na czynszu 

nieprzekraczającym czterdziestu procent dochodu gospodarstwa domowego. Po zatwierdzeniu 

gospodarstwa domowego do udziału w programie SOTA Wydział Zasobów Ludzkich miasta 

Nowy Jork (New York City Human Resources Administration, HRA) założy konto w celu 

dokonywania miesięcznych płatności czynszu na rzecz osoby wynajmującej. Po roku 

korzystania z dotacji SOTA gospodarstwo domowe będzie odpowiedzialne za opłacanie 

czynszu we własnym zakresie i, z wyjątkiem nadzwyczajnych okoliczności, nie będzie 

kwalifikowało się do ponownego otrzymania dotacji SOTA w przyszłości.  

Upoważnienie DHS do wprowadzenia proponowanej zasady wynika z artykułu 603 Karty Praw 

Miejskich (City Charter) miasta Nowy Jork. 

Nowy tekst jest podkreślony. 

Wydział Usług dla Osób Bezdomnych miasta Nowy Jork proponuje zmianę tytułu 31 Zbioru 

Zasad miasta Nowy Jork obejmującą włączenie nowego rozdziału 5 o następującym brzmieniu: 

 

Program specjalnej pomocy jednorazowej (SOTA) 

§ 5-01 Definicje. 

Na potrzeby niniejszego rozdziału poniższe terminy otrzymują następujące znaczenie: 

(a) „Komisarz” oznacza komisarza Wydziału Usług Społecznych miasta Nowy Jork lub osobę 

wyznaczoną przez komisarza. 
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(b) „DHS” oznacza Wydział Usług dla Osób Bezdomnych miasta Nowy Jork. 

(c) „Schronisko DHS dla rodzin” to schronisko dla rodzin z dziećmi lub rodzin bez dzieci 

prowadzone przez lub w imieniu DHS. 

(d) „Schronisko DHS dla samotnych osób dorosłych” oznacza schronisko dla samotnych osób 

dorosłych prowadzone przez lub w imieniu DHS. 

(e) „DSS” oznacza Wydział Usług Społecznych miasta Nowy Jork, który obejmuje zarówno 

DHS, jak i Wydział Zasobów Ludzkich miasta Nowy Jork. 

(f) „Dochód brutto” oznacza łącznie: (1) dochód z pracy, jak określono w paragrafie 352.17(a) 

tytule 18 kodeksu przepisów i zarządzeń stanu Nowy Jork, z wyjątkiem dochodu uzyskanego w 

ramach letniego programu zatrudnienia młodzieży prowadzonego przez Wydział Rozwoju 

Młodzieży i Społeczności miasta Nowy Jork; oraz (2) inne dochody, jak określono w paragrafie 

387.10(b)(3) tego tytułu, z wyjątkiem dochodu z PA (świadczenia z pomocy społecznej), który 

obejmuje wyłącznie dochód regularnie powtarzający się. Wszystkie inne odliczenia lub 

wyłączenia od dochodu, w tym te określone w paragrafach 387.11 i 387.12 tytułu 18 kodeksu 

przepisów i zarządzeń stanu Nowy Jor, nie będą stosowane w obliczaniu dochodu brutto 

gospodarstwa domowego. 

(g) „gospodarstwo domowe korzystające ze schroniska” oznacza osobę lub osoby, które 

przebywały w schronisku i zamierzają zamieszkać lub zamieszkują razem w lokalu SOTA.  

(h) „Gospodarstwo domowe” oznacza gospodarstwo domowe korzystające ze schroniska oraz 

wszelkie dodatkowe osoby, które zamierzają zamieszkać z członkami gospodarstwa domowego 

korzystającymi ze schroniska w lokalu SOTA, jeżeli są małżonkiem, partnerem życiowym lub 

dzieckiem pozostającym na utrzymaniu któregokolwiek z członków gospodarstwa domowego 

korzystających ze schroniska bądź rodzicem lub przybranym rodzicem któregokolwiek z 

członków gospodarstwa domowego korzystających ze schroniska w wieku poniżej 21 lat. 

(i) „HRA” oznacza Wydział Zasobów Ludzkich miasta Nowy Jork.  

(j) „PA” oznacza świadczenia pomocy społecznej, w tym miesięczne zasiłki i dodatki 

mieszkaniowe, przyznawane w ramach programu pomocy dla rodzin (Family Assistance) 

zgodnie z §349 ustawy o pomocy społecznej miasta Nowy Jork i/lub programu „Pomoc sieci 
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bezpieczeństwa” (Safety Net Assistance) zgodnie z §159 ustawy o usługach społecznych 

miasta Nowy Jork oraz przepisami wydanymi na ich podstawie.  

(k) „Uczestnik programu” oznacza osobę będącą członkiem gospodarstwa domowego, która 

zawarła umowę najmu lokalu SOTA w imieniu gospodarstwa domowego i nie została usunięta z 

programu. 

(l) „Dotacja SOTA” oznacza płatności dokonywane przez HRA zgodnie z postanowieniami 

paragrafu 5-03(c) niniejszego rozdziału. 

 

(h) „Lokal SOTA” oznacza lokal mieszkalny, za który zgodnie z niniejszym rozdziałem 

dokonywane są płatności w ramach programu SOTA. 

(n) „Program specjalnej pomocy jednorazowej” lub „program SOTA” oznacza program 

ustanowiony na mocy niniejszego rozdziału. 

§ 5-02 Informacje ogólne. 

(a) Program udzielenia jednorazowej pomocy specjalnej (SOTA) polega na opłaceniu rocznego 

czynszu uprawnionym mieszkańcom schronisk prowadzonych przez Wydział Usług dla Osób 

Bezdomnych (DHS) w celu umożliwienia przeprowadzki do stałego miejsca zamieszkania w 

obrębie miasta Nowy Jork lub poza nim. Program jest dostępny wyłącznie dla gospodarstw 

domowych uzyskujących dochód i ma na celu pomóc uczestnikom w osiągnięciu 

samowystarczalności po roku objętym dotacją SOTA. Jest to jednorazowa dotacja.  

 

(b) DHS zarządza programem SOTA, z tym że rachunek, z którego dokonywane będą płatności 

w ramach programu SOTA, zostanie założony przez HRA. 

 

§ 5-03 Kryteria kwalifikacyjne i płatności.  

(a) Aby kwalifikować się do programu SOTA, gospodarstwo domowe musi spełniać następujące 

kryteria kwalifikacyjne: 

 

(1) Gospodarstwo domowe korzystające ze schroniska musi mieszkać w schronisku DHS 

i odbyć kwalifikujący okres pobytu w schronisku, z wyjątkiem przypadków określonych w 

podpunkcie (d) niniejszego paragrafu. 
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(2) Jeżeli jakikolwiek członek gospodarstwa domowego został uznany za kwalifikującego 

się do zamieszkania w schronisku HRA na podstawie paragrafu 452.9 tytułu 18 kodeksu 

przepisów i zarządzeń stanu Nowy Jork, w składzie takiego gospodarstwa domowego 

nie może znajdować się sprawca przemocy domowej będącej podstawą takiej decyzji. 

(3) Jeżeli gospodarstwo domowe korzystające ze schroniska przebywa obecnie w 

schronisku DHS dla rodzin, dane gospodarstwo domowe musi spełniać kryteria 

kwalifikacyjne do zamieszkania w schronisku ustalone przez DHS zgodnie z artykułami 

351 i 352 tytułu 18 kodeksu przepisów i zarządzeń stanu Nowy Jork. 

 

(4) Gospodarstwo domowe musi posiadać umowę najmu lub umowę wynajmu na okres 

co najmniej jednego roku wybranego przez siebie lokalu mieszkalnego, który spełnia 

wymogi określone w paragrafie 5-04, w tym wymóg, aby całkowity czynsz za lokal lub 

proporcjonalny udział gospodarstwa domowego, stosownie do sytuacji, nie przekraczał 

40% dochodu gospodarstwa domowego. 

(5) Gospodarstwo domowe nie może wcześniej otrzymywać pomocy w postaci płatności 

SOTA wypłacanych w jego imieniu, z wyjątkiem przypadków przewidzianych w 

podpunkcie (d) niniejszego paragrafu. 

 

(6) Gospodarstwo domowe ma obowiązek: 

(1) dostarczyć dokładne, pełne i aktualne informacje o dochodach i składzie 

gospodarstwa domowego; 

(2) przedstawić dokumentację dodatkową w razie potrzeby zweryfikowania 

uprawnień; 

(3) wyrazić zgodę, aby przyznana dotacja SOTA była wypłacana bezpośrednio 

osobie wynajmującej; oraz 

(4) wyrazić zgodę na wymagania dotyczące gospodarstwa domowego określone 

w paragrafie 5-05 niniejszego rozdziału. 

(7) Dochód gospodarstwa domowego nie może przekraczać 80% średniego dochodu na 

obszarze Nowego Jorku dla wielkości gospodarstwa domowego, ustalonego przez 

Amerykański Departament ds. Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast. 
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(b) Kwalifikacyjny pobyt w schronisku i ograniczenia. 

(1) Kwalifikacyjny pobyt w schronisku. Gospodarstwo domowe korzystające ze 

schroniska DHS dla rodzin osiągnie kwalifikacyjny pobyt w schronisku na potrzeby 

paragrafu 5-03(a)(1) niniejszego rozdziału, jeżeli gospodarstwo domowe korzystające ze 

schroniska przebywało w schronisku DHS przez co najmniej 90 dni poprzedzających 

zatwierdzenie, z wyłączeniem przerw wynoszących do dziesięciu dni kalendarzowych. 

Osoba przebywająca w schronisku DHS dla samotnych osób dorosłych osiągnie 

kwalifikacyjny pobyt w schronisku na potrzeby paragrafu 5-03(a)(1), jeżeli osoba taka 

przebywała w schronisku DHS przez co najmniej 90 z ostatnich 365 dni. Po uzyskaniu 

kwalifikacyjnego pobytu w schronisku gospodarstwo domowe nie traci kwalifikacyjnego 

pobytu w schronisku z powodu przeniesienia z jednego rodzaju schroniska do innego. 

 

(2) Zmiany dotyczące kwalifikacyjnego pobytu w schronisku. Komisarz może zmienić 

definicję pobytu w schronisku dla celów ust. 1 niniejszego punktu na podstawie oceny: 

warunków panujących na rynku mieszkaniowym, wskaźników wykorzystania miejsc w 

schroniskach i dostępności finansowania. 

 

(c) Gospodarstwa domowe muszą złożyć wniosek na formularzu i w formacie ustalonym przez 

DHS. Z zastrzeżeniem dostępności finansowania, jeżeli gospodarstwo domowe spełnia 

wymagania określone w niniejszej części, a wynajmujący i lokal mieszkalny wybrany przez 

gospodarstwo domowe spełniają wymagania niniejszego rozdziału, DHS zatwierdza wniosek 

gospodarstwa domowego i przekazuje sprawę do HRA w celu założenia konta, z którego będą 

dokonywane miesięczne płatności bezpośrednio na rzecz osoby wynajmującej przez okres 

jednego roku, pod warunkiem, że gospodarstwo domowe nadal zamieszkuje w lokalu SOTA i 

podlega procedurom wstrzymania płatności określonym w par. 5-07. Jeżeli całkowity 

miesięczny czynsz za lokal SOTA nie przekracza 40% dochodu gospodarstwa domowego, 

miesięczne płatności będą równe całkowitemu miesięcznemu czynszowi za lokal SOTA 

pomniejszonemu o wszelkie wpływy od stron trzecich. Jeżeli wymagania określone w par. 5-

04(b) są spełnione, a całkowity miesięczny czynsz za lokal SOTA przekracza 40% dochodu 

gospodarstwa domowego, miesięczne płatności będą równe proporcjonalnemu udziałowi 

gospodarstwa domowego, jak opisano w tym punkcie. 
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(d) W nadzwyczajnych okolicznościach DHS może, według własnego uznania, zatwierdzić 

drugą dotację SOTA w imieniu gospodarstwa domowego, jeżeli gospodarstwo domowe z 

przyczyn niezależnych od siebie powróciło do schroniska DHS lub jest zagrożone takim 

powrotem w ciągu sześciu miesięcy od wypłaty pierwszej dotacji SOTA. 

 

§ 5-04 Lokal SOTA  

(a) Wniosek o przyznanie dotacji SOTA nie zostanie zatwierdzony zgodnie z podpunktem (c) 

paragrafu 5-03(a) niniejszego rozdziału, jeśli miejsce zamieszkania, do którego będą stosowane 

płatności SOTA, nie spełnia następujących wymagań: 

(1) Miejsce zamieszkania musi znajdować się na terytorium jednego 50 stanów USA, 

Dystryktu Kolumbii lub jednego z terytoriów zależnych Stanów Zjednoczonych. 

(2) Czynsz za miejsce zamieszkania musi być rozsądny w porównaniu z innymi 

podobnymi lokalami w okolicy. 

(3) Z wyjątkiem przypadków przewidzianych w podpunkcie (b) niniejszej paragrafu 

czynsz za miejsce zamieszkania nie może przekraczać 40% dochodu brutto 

gospodarstwa domowego. 

(4) Jeżeli wynajem dotyczy pojedynczego pokoju w mieszkaniu lub w domu 

jednorodzinnym w Nowym Jorku, czynsz nie może przekroczyć mniejszej z dwóch 

wartości: czterdziestu procent dochodu brutto gospodarstwa domowego lub 800 

dolarów. Miejscem zamieszkania nie może być pojedynczy pokój w mieszkaniu lub 

innym lokalu mieszkalnym, znajdujący się poza Nowym Jorkiem. Wynajem pokojów 

będzie zatwierdzany tylko dla gospodarstw domowych składających się z jednej lub 

dwóch osób dorosłych bez dzieci i nie będzie zatwierdzany w przypadku, gdy pokój 

znajduje się w mieszkaniu z czynszem stabilizowanym lub z czynszem kontrolowanym. 

(b) Czynsz za miejsce zamieszkania może przekroczyć 40% dochodu brutto gospodarstwa 

domowego tylko w przypadku, gdy proporcjonalny udział gospodarstwa domowego w czynszu 

nie przekracza 40% dochodu brutto gospodarstwa domowego i gdy w umowie najmu znajduje 

się dodatkowa osoba, której proporcjonalny udział w czynszu nie przekracza 40% dochodu 

brutto tej osoby. Do celów niniejszego podpunktu proporcjonalny udział gospodarstwa 

domowego w czynszu wynosi połowę czynszu, jeżeli w umowie najmu występuje jedna 

dodatkowa osoba, której dochód jest wykorzystywany w celu umożliwienia gospodarstwu 
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domowemu wprowadzenia się do lokalu o czynszu wyższym, niż byłby dozwolony w innym 

przypadku. Jeżeli istnieje więcej niż jedna taka dodatkowa osoba, proporcjonalny udział 

gospodarstwa domowego zostanie określony indywidualnie dla danego przypadku, z 

uwzględnieniem takich czynników jak skład gospodarstwa domowego i liczba sypialni 

przeznaczonych do wykorzystania przede wszystkim przez to gospodarstwo domowe. 

(c) Jeśli miejsce zamieszkania znajduje się w Nowym Jorku, w hrabstwach Nassau, Rockland, 

Suffolk i Westchester, w hrabstwach Bergen, Essex, Hudson, Middlesex, Passaic i Union w 

stanie New Jersey, musi otrzymać pozytywną ocenę bezpieczeństwa i warunków mieszkalnych. 

Jeżeli miejsce zamieszkania znajduje się w Nowym Jorku, ocena ta będzie taka sama jak ocena 

stosowana w programie CityFHEPS zgodnie z rozdziałem 10 niniejszego tytułu. Jeśli miejsce 

zamieszkania znajduje się w jednym z innych hrabstw wymienionych w tym akapicie, ocena 

będzie zasadniczo podobna do oceny, która jest stosowana w programie CityFHEPS. 

Niezależnie od lokalizacji miejsca zamieszkania osoba wynajmująca musi przestrzegać 

wszystkich obowiązujących przepisów kodeksów budowlanych i mieszkaniowych oraz 

zagwarantować, że lokal SOTA będzie zdatny do zamieszkania w momencie wynajmu i w ciągu 

roku objętego dotacją SOTA. 

 

§ 5-05 Wymogi dotyczące gospodarstwa domowego 

(a) W ciągu roku, który jest objęty dotacją SOTA: 

 

(1) Uczestnik programu ma obowiązek niezwłocznie powiadomić DSS o planach 

wyprowadzki gospodarstwa domowego z lokalu SOTA. 

 

(2) Uczestnik programu ma obowiązek niezwłocznie powiadomić DSS, jeżeli otrzyma 

zawiadomienie o eksmisji. 

 

(3) Uczestnik programu musi niezwłocznie powiadomić DSS, jeśli dowie się, że zmienił 

się wynajmujący lub osoba, do której powinien być przekazywany czynsz. 

 

(4) Gospodarstwo domowe musi dołożyć wszelkich starań, aby utrzymać bieżący lub 

przewidywany dochód, który zgłosiło do DHS w czasie, gdy zostało zatwierdzone do 

udziału w programie SOTA. 
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(5) Gospodarstwo domowe ma obowiązek złożyć wnioski o wszelkie środki pomocy 

w znalezieniu zatrudnienia, do których jest uprawnione. Środki takie obejmują 

świadczenia publiczne i ulgi podatkowe, takie jak ulga od podatku dochodowego 

(Earned Income Tax Credit, EITC), ulga podatkowa od dziecka (Child Tax Credit, CTC) 

oraz ulga podatkowa z tytułu opieki nad dzieckiem (Child Care Tax Credit, CCTC).  

(6) Gospodarstwo domowe jest zobowiązane do zabiegania o wszelkie stosowne usługi 

doradztwa wymagane do zachowania najmu, w tym m.in. o usługi pośrednictwa pracy, 

mediacji między osobą wynajmującą a najemcą, doradztwa finansowego i zapobiegania 

eksmisji. Jeśli gospodarstwo domowe znajduje się w Nowym Jorku, może otrzymać 

pomoc w uzyskaniu lub skierowanie do takich usług od wyznaczonego usługodawcy lub 

lokalnego biura HomeBase. Jeśli gospodarstwo domowe znajduje się poza Nowym 

Jorkiem, może otrzymać skierowania do takich usług za pośrednictwem infolinii 

obsługiwanej przez DSS. 

 

(7) Uczestnik programu musi powiadomić wynajmującego na piśmie, jeżeli 

wynajmujący nie zapewni prawidłowej konserwacji lub niezbędnych napraw lokalu 

SOTA. Jeśli problem będzie się utrzymywał, a uczestnik programu chciałby, aby 

wstrzymano wypłatę czynszu zgodnie z paragrafem 5-07, musi powiadomić HRA i 

dostarczyć dokumentację dotyczącą problemu i powiadomienia osoby wynajmującej. 

 

(8) Jeżeli jakikolwiek członek gospodarstwa domowego został uznany za kwalifikującego 

się do zamieszkania w schronisku HRA na podstawie paragrafu 452.9 tytułu 18 kodeksu 

przepisów i zarządzeń stanu Nowy Jork, w składzie takiego gospodarstwa domowego 

nie może znajdować się sprawca przemocy domowej będącej podstawą takiej decyzji. 

 

(9) Gospodarstwo domowe nie może podnajmować lokalu SOTA ani przenosić swoich 

praw do tego lokalu. 

 

(10) Gospodarstwo domowe musi w współpracować z DSS w zarządzaniu programem 

SOTA. 

 

(b) Po zakończeniu roku objętego świadczeniem z tytułu programu SOTA gospodarstwo 

domowe będzie samodzielnie odpowiadać za opłacanie swojego czynszu. 
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§ 5-06 Wymogi dla osób wynajmujących 

 

(a) Osoby wynajmujące biorące udział w programie SOTA podlegają następującym wymogom: 

 

(1) Osoba wynajmująca musi zaakceptować kaucję zabezpieczającą HRA jako depozyt 

gotówkowy i nie żądać dodatkowych kaucji od gospodarstwa domowego. 

 

(2) Osoba wynajmująca nie może żądać, wnioskować ani przyjmować żadnych kwot 

przekraczających czynsz lub uzasadnione opłaty ustalone w umowie najmu w okresie 

roku, na który dotacja została przyznana. 

 

(3) Osoba wynajmująca musi uznać płatności SOTA zrealizowane do ostatniego dnia 

danego miesiąca za opłacone terminowo na poczet czynszu lokalu SOTA za dany 

miesiąc, niezależnie od ewentualnych odmiennych postanowień zawartych w umowie 

najmu lokalu. 

 

(4) W ciągu roku, na który została przyznana dotacja SOTA, osoba wynajmująca nie 

może przenieść gospodarstwa domowego z lokalu SOTA do innego miejsca 

zamieszkania bez uprzedniej pisemnej zgody zarówno DSS, jak i gospodarstwa 

domowego.  

 

(5) W ciągu roku, na który została przyznana dotacja SOTA, osoba wynajmująca musi 

powiadomić DSS w ciągu 5 dni roboczych od uzyskania informacji, że gospodarstwo 

domowe nie zamieszkuje już w lokalu SOTA.  

 

(6) W ciągu roku, na który została przyznana dotacja SOTA, osoba wynajmująca musi 

powiadomić DSS w ciągu 5 dni roboczych o wszelkich wszczętych postępowaniach 

prawnych mających wpływ na najem lokalu przez gospodarstwo domowe.  

 

(7) W ciągu roku, na który została przyznana dotacja SOTA, osoba wynajmująca musi 

powiadomić DSS w najszybszym możliwym terminie w przypadku zmiany właściciela lub 

zarządcy nieruchomości, w której znajduje się lokal SOTA.  
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(8) Osoba wynajmująca musi zwrócić DSS wszelkie płatności z programu SOTA za 

okres, w którym gospodarstwo domowe nie mieszkało w lokalu SOTA.  

 

(9) Osoba wynajmująca musi niezwłocznie powiadomić i zwrócić do DSS wszelkie 

nadpłaty czynszu, w tym między innymi: nadpłaty wynikające z przekazania 

nieprawidłowych informacji do DSS, zmiany właściciela, świadczeniobiorcy lub zarządcy. 

 

(10) Osoba wynajmująca musi powiadomić DSS w ciągu 5 dni roboczych od uzyskania 

informacji, że gospodarstwo domowe na stałe opuściło lub planuje na stałe opuścić lokal 

SOTA w ciągu roku objętego dotacją SOTA, i zwrócić wszelkie płatności otrzymane od 

HRA za okres, w którym gospodarstwo domowe nie zamieszkiwało w lokalu.  

 

(11) Osoby wynajmujące muszą przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów 

kodeksów budowlanych i mieszkaniowych oraz zagwarantować, że lokal SOTA będzie 

zdatny do zamieszkania w momencie wynajmu i w ciągu roku objętego dotacją SOTA.  

 

(12) Jeżeli lokal SOTA jest pojedynczym pokojem w mieszkaniu lub domu 

jednorodzinnym w Nowym Jorku, media muszą być wliczone w czynsz. 

 

(13) Osoba wynajmująca lokal nie może być małżonkiem, partnerem życiowym, 

rodzicem, dzieckiem, przybranym rodzicem, pasierbem, dziadkiem, wnukiem, 

pasierbicą, siostrą lub bratem, przybranym bratem lub przybraną siostrą żadnego z 

członków gospodarstwa domowego. Od wymogu tego można odstąpić z uzasadnionych 

powodów.  

 

(b) Przed zatwierdzeniem wniosku o przyznanie dotacji SOTA osoba wynajmująca lokal, wobec 

którego będą stosowane dotacje SOTA, musi wyrazić zgodę na wymagania zawarte w 

podpunkcie (a) niniejszego paragrafu, musi ujawnić, czy w odniesieniu do któregokolwiek z 

członków gospodarstwa domowego pozostaje w jakimkolwiek stosunku rodzinnym określonym 

w paragrafie 5-06(a)(13), oraz zaświadczyć, że lokal nadaje się obecnie do zamieszkania i 

spełnia wymagania obowiązujących kodeksów mieszkaniowych i budowlanych. Powyższe 

umowy, ujawnienia i oświadczenia są składane na formularzu dostarczonym przez DHS, który 
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wskazuje, że złożenie nieprawdziwych i niedokładnych oświadczeń podlega karze jako 

wykroczenie klasy A zgodnie z postanowieniem 175.30 kodeksu karnego stanu Nowy Jork. 

(c) Osoby wynajmujące mogą zostać objęte zakazem uczestnictwa w miejskich programach 

pomocy mieszkaniowej w przypadku naruszenia któregokolwiek z wymogów dla osób 

wynajmujących. Przed umieszczeniem osoby wynajmującej na liście wykluczonych DSS prześle 

jej zawiadomienie i umożliwi wniesienie sprzeciwu na piśmie. Właściciele, którzy nie spełnią 

obowiązujących przepisów kodeksu budowlanego i mieszkaniowego w ciągu roku objętego 

dotacją SOTA, mogą podlegać procedurom wstrzymania płatności, określonym w paragrafie 5-

07 niniejszego rozdziału.  

§ 5-07 Wstrzymanie płatności 

(a) Gospodarstwo domowe może wystąpić z wnioskiem o wstrzymanie płatności SOTA wobec 

osoby wynajmującej z powodu problemów z warunkami mieszkaniowymi. HRA może według 

własnego uznania przychylić się do takiego wniosku na podstawie: 

(1) przedłożonej przez gospodarstwo domowe dokumentacji dotyczącej postępowania 

przed sądem ds. mieszkaniowych lub innym sądem przeciwko osobie wynajmującej; 

(2) jeżeli lokal znajduje się poza Nowym Jorkiem: dostarczonej przez gospodarstwo 

domowe dokumentacji od właściwego organu władz lokalnych potwierdzającej warunki 

mieszkaniowe, na które skarży się gospodarstwo domowe; lub 

(3) jeśli lokal znajduje się w Nowym Jorku: potwierdzenia, że naruszenie przepisów 

zostało stwierdzone przez Wydział ds. Budynków miasta Nowy Jork (New York City 

Department of Buildings), Wydział Konserwacji i Rozwoju Mieszkalnictwa miasta Nowy 

Jork (New York City Department of Housing, Preservation and Development) lub inny 

stosowny urząd.  

(b) Przy podejmowaniu decyzji wg własnego uznania HRA może wziąć pod uwagę, między 

innymi, powagę warunku lub warunków, zakres, w jakim warunek lub warunki wpływają na 

możliwość zamieszkania w lokalu, oraz wszelkie wysiłki podejmowane przez osobę 

wynajmującą w celu poprawy tych warunków.  

(c) Jeśli wniosek o wstrzymanie płatności zostanie rozpatrzony pozytywnie, HRA powiadomi o 

tym zarówno gospodarstwo domowe, jak i osobę wynajmującą. Gospodarstwo domowe lub 
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osoba wynajmująca mogą wnioskować o wznowienie płatności SOTA oraz o zwolnienie 

wcześniej wstrzymanych płatności SOTA. Jeżeli osoba wynajmująca wystąpi z takim 

wnioskiem, musi przedstawić nakaz sądowy lub raport z inspekcji wskazujący, że problem 

został usunięty, i musi to zrobić w ciągu 60 dni od rozwiązania problemu. Jeśli uczestnik 

programu wystąpi z takim wnioskiem, musi przedstawić pisemne zaświadczenie, że problemy, 

które doprowadziły do wstrzymania płatności, zostały rozwiązane. Wstrzymane płatności będą 

zwolnione tylko wtedy, gdy problem został rozwiązany w czasie, gdy uczestnik programu nadal 

zamieszkiwał w lokalu i będą zwolnione tylko za okresy, w których uczestnik programu 

zamieszkiwał w lokalu. 

§ 5-08 Konferencja weryfikacyjna instytucji i administracyjne postępowanie odwoławcze 

DSS. 

(a) Prawo do weryfikacji administracyjnej przez DSS.  

Wnioskodawca lub uczestnik programu mają prawo wnioskować o zwołanie konferencji 

weryfikacyjnej instytucji i/lub rozprawy administracyjnej DSS w celu dokonania weryfikacji 

wszelkich postanowień lub działań podjętych przez DSS w ramach niniejszego podrozdziału, a 

także wszelkich niepowodzeń w działaniach lub niewystarczająco szybkich działań DSS 

mających wdrożyć postanowienia niniejszego podrozdziału.  

(b) Konferencja weryfikacyjna instytucji.  

(1) Jeżeli dana osoba złoży wniosek o zwołanie przez instytucję konferencji weryfikacyjnej 

zgodnie z podpunktem (a) niniejszego paragrafu, DSS dokona nieformalnej oceny 

zgłoszonych kwestii i podejmie próbę ich rozwiązania.  

(2) Dana osoba może wnioskować o zwołanie przez instytucję konferencji weryfikacyjnej 

bez jednoczesnego wnioskowania o rozprawę administracyjną DSS. Złożenie wniosku o 

zwołanie przez instytucję konferencji weryfikacyjnej nie uniemożliwia danej osobie 

późniejszego wnioskowania o rozprawę administracyjną DSS.  

(3) Wniosek o zwołanie przez instytucję konferencji weryfikacyjnej musi zostać złożony w 

terminie sześćdziesięciu dni po wystąpieniu kwestionowanego postanowienia lub 

działania, pod warunkiem, że jeżeli ustalono datę rozprawy administracyjnej DSS, 
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wniosek o zwołanie przez instytucję konferencji weryfikacyjnej musi zostać złożony z 

odpowiednim wyprzedzeniem przed planowanym terminem rozprawy. 

(4) Wniosek o zwołanie przez instytucję konferencji weryfikacyjnej przedłuży termin 

składania wniosków o rozprawę administracyjną DSS określony w ustępie 2 podpunktu 

(c) niniejszego paragrafu do sześćdziesięciu dni po dacie konferencji weryfikacyjnej 

instytucji. 

(c) Wniosek o rozprawę administracyjną DSS.  

(1) Wniosek o rozprawę administracyjną należy złożyć na piśmie. Taki pisemny wniosek 

należy przesłać pocztą tradycyjną, pocztą elektroniczną, faksem lub w inny sposób 

wskazany przez DSS w informacjach na temat procedury odwoławczej.  

(2) Z wyjątkiem przypadków przewidzianych w ustępie 4 podpunktu (b) niniejszego 

paragrafu wniosek o rozprawę administracyjną należy złożyć w terminie sześćdziesięciu 

dni od daty kwestionowanego postanowienia lub działania. 

 (d) Upoważniony przedstawiciel. 

(1) Z wyjątkiem sytuacji, w których uzyskanie pisemnego upoważnienia jest niemożliwe, 

osoba lub organizacja pragnąca reprezentować osobę, która zwróciła się z wnioskiem o 

konferencję lub rozprawę zgodnie z niniejszym paragrafem, musi posiadać pisemne 

upoważnienie tej osoby do reprezentowania jej na konferencji weryfikacyjnej lub 

rozprawie administracyjnej oraz do wglądu w jej dokumentację sprawy, pod warunkiem, 

że takie pisemne upoważnienie nie jest wymagane od adwokata tej osoby. Pracownik 

takiego adwokata zostanie uznany za upoważnionego przedstawiciela, jeżeli taki 

pracownik przedstawi pisemne upoważnienie od adwokata lub jeżeli adwokat 

poinformuje DSS telefonicznie o upoważnieniu takiego pracownika. 

(2) Po powiadomieniu DSS o tym, że dana osoba lub organizacja została upoważniona 

do reprezentowania danej osoby na konferencji weryfikacyjnej lub rozprawie 

administracyjnej, przedstawiciel otrzyma kopie wszelkiej korespondencji wysłanej przez 

DSS do danej osoby w związku z konferencją i rozprawą. 
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(e) Powiadomienie. 

DSS prześle do osoby, która wnioskowała o rozprawę na mocy niniejszego paragrafu, 

zawiadomienie o dacie, godzinie i miejscu rozprawy administracyjnej nie później niż siedem dni 

kalendarzowych przed wyznaczoną datą rozprawy, chyba że kwestia leżąca u podstaw wniosku 

o rozprawę administracyjną została rozwiązana, a dana osoba wycofała wniosek o rozprawę. 

(f) Badanie dokumentacji sprawy. 

Zarówno osoba, która złożyła wniosek o konferencję lub rozprawę na mocy niniejszego paragrafu, 

jak i jej upoważniony przedstawiciel mają prawo do wglądu w dokumentację sprawy danej osoby 

dotyczącą programu SOTA, o ile ona istnieje, oraz we wszystkie dokumenty i akta, które DSS 

zamierza wykorzystać podczas rozprawy administracyjnej. Na wniosek telefoniczny lub pisemny 

DSS dostarczy takiej osobie kopie wszystkich ww. dokumentów oraz kopie wszelkich 

dodatkowych dokumentów będących w posiadaniu DSS, które dana osoba wymieni jako 

niezbędne do przygotowania się do rozprawy administracyjnej. DSS udostępni takie dokumenty 

bezpłatnie z odpowiednim wyprzedzeniem przed datą rozprawy administracyjnej. Jeżeli wniosek 

o ww. dokumenty zostanie złożony na mniej niż pięć dni roboczych przed rozprawą 

administracyjną, DSS ma obowiązek dostarczyć danej osobie kopie takich dokumentów nie 

później niż w czasie rozprawy administracyjnej. 

(g) Odroczenie. 

Rozprawa administracyjna może zostać odroczona z ważnej przyczyny przez urzędnika 

prowadzącego rozprawę na wniosek urzędnika, na wniosek osoby, która wnioskowała o 

rozprawę, lub jej upoważnionego przedstawiciela bądź na wniosek DSS. 

(h) Przeprowadzanie rozprawy administracyjnej.  

(1) Rozprawa administracyjna jest przeprowadzana przez bezstronnego urzędnika 

wyznaczonego przez DSS, który jest uprawniony do przyjmowania przyrzeczeń i 

wydawania wezwań oraz który nie ma wcześniejszej osobistej wiedzy na temat faktów 

dotyczących kwestionowanego postanowienia lub działania. 

(2) Rozprawa administracyjna ma charakter nieformalny, dopuszczalne są wszelkie 

istotne dla sprawy dowody, a przepisy prawne dotyczące dowodów nie mają 

zastosowania. Rozprawa administracyjna ogranicza się do przedstawienia kwestii 
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rzeczowych i prawnych dotyczących konkretnego postanowienia lub konkretnych 

postanowień, z których powodu wnioskowano o rozprawę. 

(3) Osoba, która wnioskowała o rozprawę, ma prawo być reprezentowana przez adwokata 

lub innego przedstawiciela, zeznawać, przyprowadzać świadków do złożenia zeznań, 

przedstawiać dokumenty dowodowe, przedstawiać dowody przeciwko materiałom 

dowodowym DSS, żądać od urzędnika prowadzącego rozprawę wystawienia wezwań i 

mieć wgląd we wszelkie dokumenty oferowane przez DSS. 

(4) Sporządzone zostanie nagranie dźwiękowe, nagranie audiowizualne lub pisemny 

protokół rozprawy administracyjnej. 

(i) Zaniechanie wniosku o rozprawę administracyjną.  

(1) DSS uzna wniosek o rozprawę administracyjną za zaniechany, jeżeli ani osoba, która 

wystąpiła z wnioskiem o rozprawę, ani jej upoważniony przedstawiciel nie stawią się na 

rozprawie administracyjnej, chyba że dana osoba lub jej upoważniony przedstawiciel:  

(A) skontaktowali się z DSS przed rozprawą administracyjną z prośbą o zmianę 

terminu rozprawy lub 

(B) w ciągu piętnastu dni kalendarzowych od zaplanowanej daty rozprawy 

administracyjnej skontaktowali się z DSS i przedstawili uzasadnioną przyczynę 

niestawienia się na rozprawie administracyjnej w wyznaczonym terminie. 

(2) DSS przywróci sprawę na wokandę, jeżeli osoba, która wystąpiła z wnioskiem o 

rozprawę, lub jej upoważniony przedstawiciel spełnią wymogi ustępu 1 niniejszego 

podpunktu.  

(j) Dokumentacja rozprawy. 

Nagranie lub pisemny protokół z rozprawy, wszystkie dokumenty i wnioski złożone w związku z 

rozprawą, a także decyzja wydana w rozprawie stanowią łącznie kompletną i wyłączną 

dokumentację rozprawy administracyjnej.  
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(k) Decyzja wydana w rozprawie. 

Urzędnik prowadzący rozprawę wydaje decyzję wyłącznie na podstawie dokumentacji rozprawy. 

Decyzja musi być sporządzona na piśmie i musi zawierać kwestie poruszone podczas rozprawy 

administracyjnej, istotne fakty, a także obowiązujące przepisy prawne, rozporządzenia i 

zatwierdzone zasady, jeśli istnieją, na podstawie których została wydana decyzja. Decyzja musi 

określać kwestie, które należy rozwiązać, ustalać stan faktyczny, przedstawiać powody 

postanowień oraz, w stosownych przypadkach, zawierać zalecenia dla DSS dotyczące podjęcia 

konkretnych działań. 

(1) Kopia decyzji zostanie przesłana każdej ze stron, a także ich upoważnionym 

przedstawicielom, jeśli dotyczy. Decyzja powinna zawierać pisemną informację dla 

osoby, która wnioskowała o rozprawę, o jej prawie do dalszego odwołania oraz o 

procedurze składania wniosku o takie odwołanie. 

(2) DSS nie jest zobowiązany do zastosowania się do decyzji wydanej w rozprawie, która 

wykracza poza kompetencje urzędnika prowadzącego rozprawę lub jest sprzeczna z 

prawem federalnym, stanowym czy lokalnym lub niniejszymi zasadami. Jeżeli komisarz 

postanowi, że DSS nie jest zobowiązany do zastosowania się do decyzji wydanej w 

rozprawie, komisarz niezwłocznie powiadomi osobę, która wnioskowała o rozprawę, o 

takim postanowieniu oraz o jego przyczynach. Powiadomienie takie będzie mieć formę 

pisemną i zawierać będzie informację o prawie do rewizji sądowej. 

 

(l) Dodatkowe odwołanie. 

(1) Od decyzji urzędnika prowadzącego rozprawę można odwołać się na piśmie do 

komisarza, pod warunkiem, że DSS otrzyma takie odwołanie zgodnie z procedurami 

opisanymi w zawiadomieniu towarzyszącym decyzji wydanej w rozprawie, jednak nie 

później niż w ciągu piętnastu dni roboczych od wysłania przez DSS decyzji urzędnika, 

który prowadził rozprawę. Dokumentacja przedłożona komisarzowi powinna składać się 

z dokumentacji rozprawy, decyzji urzędnika prowadzącego rozprawę, wszelkich 

pisemnych oświadczeń złożonych pod przysięgą, dokumentów dowodowych oraz 

pisemnych argumentów, które wnioskodawca lub uczestnik programu mogą chcieć 

złożyć.  
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(2) Komisarz wydaje decyzję na piśmie na podstawie dokumentacji rozprawy i wszelkich 

dodatkowych dokumentów przedłożonych przez wnioskodawcę lub uczestnika programu 

oraz DSS.  

(3) Kopia decyzji, w tym pisemne powiadomienie wnioskodawcy lub uczestnika programu o 

prawie do kontroli sądowej, zostanie przesłana każdej ze stron oraz ich upoważnionym 

przedstawicielom, jeśli dotyczy. 

(4) Po wydaniu decyzja komisarza podjęta w wyniku odwołania wniesionego na podstawie 

niniejszego paragrafu jest ostateczna i wiążąca dla DSS i musi być przestrzegana przez 

DSS. 

§ 5-09 Postanowienia dodatkowe. 

 

(a) Gospodarstwa domowe biorące udział w programie SOTA w miejscu zamieszkania w 

Nowym Jorku będą kierowane do usługodawców, którzy pomogą im znaleźć odpowiednie usługi 

w ramach swoich społeczności. 

 

(b) W przypadku programu SOTA nie będą prowadzone listy oczekujących. 

 

(c) Mieszkańcy schroniska są odpowiedzialni za znalezienie potencjalnego miejsca 

zamieszkania. 

 

(d) DSS zastrzega sobie prawo do odzyskania środków od każdego uczestnika programu, który 

złożył w DSS nieprawdziwe oświadczenia dotyczące istotnych faktów, które doprowadziły do 

otrzymania dotacji SOTA. 

 

(e) Liczba kwalifikujących się gospodarstw domowych, które uzyskają zatwierdzenie do 

skorzystania z pomocy programu SOTA na mocy niniejszego rozdziału, będzie ograniczona 

kwotą dostępnego finansowania. 

DSS będzie nadal obsługiwać infolinię, gdzie aktualni uczestnicy programu SOTA mogą 

zgłaszać problemy związane z ich lokalami oraz szukać pomocy i wskazówek dotyczących 

wszelkich kwestii, które mogą mieć wpływ na ich zdolność do pozostania w stałym miejscu 

zamieszkania, w tym skierowań do usług socjalnych w ich okolicy. 
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NEW YORK CITY MAYOR’S OFFICE OF OPERATIONS 
253 BROADWAY, 10th FLOOR 

NEW YORK, NY 10007 
212-788-1400 

  
 

CERTYFIKACJA/ANALIZA  
NA PODSTAWIE PARAGRAFU 1043(d) KARTY PRAW MIEJSKICH 

 
 

TYTUŁ ZASADY: SOTA, Tymczasowa pomoc w zakresie czynszu dla rodzin 

opuszczających schronisko w celu uzyskania stałego miejsca zamieszkania 

 

NUMER REFERENCYJNY: DHS-5 
 
INSTYTUCJA TWORZĄCA ZASADĘ: Wydział Usług dla Bezdomnych (Department of Homeless Services) 
 

Oświadczam, że biuro to przeanalizowało proponowaną zasadę podaną powyżej zgodnie z 

paragrafem 1043(d) Karty Praw Miejskich miasta Nowy Jork oraz że proponowana zasada podana 

powyżej: 

(i) Jest zrozumiała i napisana prostym językiem dla odrębnie regulowanej  

społeczności; 

(ii) Minimalizuje koszty zapewnienia zgodności dla odrębnie regulowanej  

społeczności, zgodnie z osiągnięciem zakładanego celu zasady; oraz 

(iii) Nie przewiduje okresu naprawy, ponieważ naruszenia stwarzają znaczne zagrożenie dla 

zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. 

 

 /s/ Francisco X. Navarro        15 marca 2021 r.  

 Biuro Operacyjne Burmistrza       Data 
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NEW YORK CITY LAW DEPARTMENT 

DIVISION OF LEGAL COUNSEL 

100 CHURCH STREET 

NEW YORK, NY 10007 

212-356-4028 

 

CERTYFIKACJA NA PODSTAWIE 

§1043(d) KARTY PRAW MIEJSKICH 

 

TYTUŁ ZASADY: SOTA, Tymczasowa pomoc w zakresie czynszu dla rodzin opuszczających 

schronisko w celu uzyskania stałego miejsca zamieszkania  

NUMER REFERENCYJNY: 2021 RG 017 

INSTYTUCJA TWORZĄCA ZASADĘ: Wydział Usług dla Bezdomnych (Department of 

Homeless Services)  

 

  Oświadczam, że biuro to przeanalizowało zasadę podaną powyżej zgodnie z 

paragrafem 1043(d) Karty Praw Miejskich miasta Nowy Jork oraz że zasada podana powyżej: 

 

(i) została sporządzona w celu spełnienia zamierzeń zatwierdzenia 

postanowień prawnych; 

(ii) nie jest sprzeczna z innymi obowiązującymi zasadami; 

(iii) w praktycznym i odpowiednim zakresie jest zawężona, aby osiągnąć 

zakładany cel; oraz 

(iv) w praktycznym i odpowiednim zakresie zawiera oświadczenia dotyczące 

założeń i celu, które zapewniają wyraźne wyjaśnienie zasady oraz 

wymagania nakładane przez zasadę. 

 

/s/ STEVEN GOULDEN    Data: 15 marca 2021 r.  

Pełniący obowiązki Dyrektora Wydziału Prawnego 

 

 


