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Często zadawane pytania 
 

Informacje o programie 
(Polish) 

1. Na czym polega program Fair Fares NYC? 
Fair Fares NYC to program miejski stworzony przez burmistrza Billa de Blasio, 
przewodniczącego Rady Miejskiej Corey’a Johnsona oraz członków Rady Miejskiej, 
by pomóc nowojorczykom o niskich dochodach w pokrywaniu kosztów transportu. 
Korzystając z oferty Fair Fares NYC MetroCard, kwalifikujący się mieszkańcy Nowego 
Jorku jeżdżą za połowę zwykłych kosztów. 
 

2. Jak działa ten program? 
Fair Fares NYC pozwala na uzyskanie 50% zniżki na metro i ceny biletów autobusowych.  
 
Jeśli kwalifikujesz się do programu Fair Fares NYC, miasto dostarczy Ci specjalną kartę 
Fair Fares NYC MetroCard (FFM). Karta FFM, którą otrzymasz, nie będzie zawierała 
żadnej kwoty pieniężnej. Po otrzymaniu karty FFM musisz do niej dodać czas lub kwotę.  
 
Gdy dodasz czas do swojej karty Fair Fares NYC MetroCard, zostanie naliczona opłata 
w wysokości połowy aktualnej ceny za nieograniczoną opcję tygodniową lub miesięczną. 
 
Gdy dodasz wybraną kwotę do karty, bramka będzie odejmować połowę aktualnej taryfy. 
Oznacza to, że jeśli dodasz 40,00 USD do swojej karty FFM, otrzymasz całą kwotę 
40,00 USD na swojej karcie, ale za każdym razem, gdy zeskanujesz kartę, zostaniesz 
obciążony tylko połową obecnej ceny przejazdu. 
 
Aby dodać czas lub kwotę do swojej karty FFM, możesz użyć gotówki, karty debetowej lub 
kredytowej albo karty EBT w automatach MTA MetroCard i przy okienkach na stacji metra. 
Automaty sprzedające MTA znajdują się na stacjach metra w całym mieście. 

 
 
 

Kto się kwalifikuje do programu? 
 

3. Kto jest uprawniony do udziału? 
Nowojorczycy zostaną objęci programem Fair Fares NYC etapowo. Obecnie do udziału 
w programie zostali wybrani aktualni klienci Wydziału Usług Społecznych miasta Nowy 
Jork (NYC Department of Social Services), korzystający ze SNAP i/lub pomocy pieniężnej. 
Jesienią wybrani uczniowie CUNY, uczniowie-weterani oraz rezydenci NYCHA, którzy 
spełniają kryteria programu, będą mogli wziąć w nim udział.  
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4. Czy mogę ubiegać się o udział w programie? 
Podczas bieżącej fazy programu miasto będzie bezpośrednio kontaktować się z 
uprawnionymi nowojorczykami. Uprawnieni nowojorczycy będą mogli ubiegać się o udział 
od stycznia 2020 roku. 

 
5. Jak sprawdzić, czy kwalifikuję się do udziału w programie? 

Jeśli się kwalifikujesz, otrzymasz zawiadomienie pocztą od administracji programu Fair 
Fares NYC. Jeśli jesteś główną osobą sprawy HRA, możesz również zalogować się do 
ACCESS HRA na stronie nyc.gov/AccessHRA, aby sprawdzić, czy się kwalifikujesz. Jeśli 
się kwalifikujesz, na górze strony głównej wyświetli się żółty baner. Na stronie Fair Fares 
NYC ACCESS HRA możesz zobaczyć status kwalifikujący dla każdego członka rodziny. 
 

6. Obecnie uczestniczę w programie MTA dla osób niepełnosprawnych lub programie 
zniżek MetroCard dla osób starszych. Czy w takiej sytuacji kwalifikuję się do 
programu Fair Fares NYC? 
Nie. Nie kwalifikujesz się do Fair Fares NYC, jeśli uczestniczysz lub kwalifikujesz się do 
udziału w programach zniżkowych MTA. Możesz dowiedzieć się o tych programach na 
http://web.mta.info/nyct/fare/rfindex.htm.  
 

7. Czy mój status imigracyjny wpływa na moją zdolność do uczestniczenia w 
programie? 
Fair Fares NYC nie pyta o Twój status ani nie rejestruje żadnych informacji dotyczących 
statusu imigracyjnego. 
 

8. Jak mogę się dowiedzieć o zmianach w mojej kwalifikowalności? 
Konto ACCESS HRA Twojego gospodarstwa domowego przedstawia aktualny status 
wszystkich osób w gospodarstwie domowym wraz z przyczyną wszelkich zmian statusu. 
Możesz również zadzwonić pod numer 311. 

 
 

Rejestracja i odbiór kart Fair Fares NYC MetroCard 
 

9. Jeśli się kwalifikuję, w jaki sposób mogę otrzymać moją kartę Fair Fares NYC 
MetroCard? 
Zaloguj się do ACCESS HRA na stronie www.nyc.gov/fairfares, aby zarejestrować się 
w programie. Jeśli to nie Ty, poproś odpowiednią osobę o zalogowanie się. Każda 
uprawniona osoba musi samodzielnie potwierdzić uczestnictwo w programie i wyrazić 
zgodę na warunki użytkowania. Nikt nie może zapisać się w imieniu innej osoby. Po 
wybraniu programu otrzymasz pocztą kartę Fair Fares NYC MetroCard.  
 

10. Nie mam konta ACCESS HRA, czy mimo to mogę zarejestrować się w programie Fair 
Fares NYC? 
Tak! Otrzymany przez Ciebie list zawiera instrukcje, jak utworzyć konto ACCESS HRA. 
 

11. Mam problemy z rejestracją, w jaki sposób mogę uzyskać pomoc? 
Jeśli masz problemy techniczne związane z ACCESS HRA, wyślij e-mail na adres 
AccessHRAhelpdesk@hra.nyc.gov. Możesz też zadzwonić pod numer 311 po pomoc.  

http://www.nyc.gov/accesshra
http://web.mta.info/nyct/fare/rfindex.htm
http://www.nyc.gov/fairfares
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12. Zapisałem się do programu Fair Fares NYC, ale nie dostałem mojej przesyłki z kartą 
Fair Fares NYC MetroCard. Co należy zrobić? 
Otrzymasz kartę Fair Fares NYC MetroCard w ciągu 2-3 tygodni po zarejestrowaniu 
się w programie. Jeśli minął czas dłuższy niż 3 tygodnie od zarejestrowania się i nie 
otrzymałeś karty Fair Fares NYC MetroCard, zadzwoń pod numer 311. 
 

13. Jak mogę zaktualizować mój adres? 
Główna osoba sprawy powinna zalogować się do swojego konta ACCESS HRA 
i zaktualizować swój adres. Jeśli Twoja sprawa programu pomocy pieniężnej lub 
dodatkowej pomocy żywnościowej nie jest już aktywna, zadzwoń pod numer 311.  
 

14. Udałem się siedziby programu Fair Fares NYC, ale biuro jest zamknięte. Kto może 
mi pomóc?  
Prosimy zadzwonić pod numer 311. 
 

15. Chcę uzyskać kartę Metro Faring NYC MetroCard, ale mam problemy z komputerami 
i nowoczesną technologią. Jak się zarejestrować? 
Możesz udać się do biura Fair Fares NYC lub zadzwonić pod numer 311 i powiadomić 
pracowników. 311 powiadomi Cię, jakie inne opcje mogą Ci przysługiwać. 

 
Korzystanie z karty Fair Fares NYC MetroCard 

 
16. Czy członek mojej rodziny lub znajomy może korzystać z mojej karty Fair Fares 

NYC MetroCard? 
Nie. Karta jest przeznaczona wyłącznie do użytku osobistego. Karty nie możesz nikomu 
pożyczyć ani sprzedać. 
 

17. Czy mogę korzystać z mojej karty Fair Fares NYC MetroCard we wszystkich 
systemach transportu publicznego? 
Możesz korzystać z karty Fair Fares NYC MetroCard w metrze i autobusach w Nowym 
Jorku. Nie możesz korzystać z karty w autobusach MTA Express Bus ani w pociągach 
Long Island Railroad i Metro-North. 
 

18. Czy mogę równocześnie dodać kwotę i czas do mojej karty Fair Fares NYC 
MetroCard? 
Tak, możesz jednocześnie zwiększyć wartość i wydłużyć czas na swojej karcie Fair Fares 
NYC MetroCard. Bramka wejściowa do metra lub autobusu będzie najpierw korzystać 
z nieograniczonej liczby przejazdów. Po upływie 7-dniowego lub 30-dniowego okresu 
nieograniczonego korzystania bramka autobusowa lub kolejowa zacznie odliczać połowę 
ceny biletu, dopóki na karcie będzie wystarczająca kwota. 
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Korzystanie z karty Fair Fares NYC MetroCard (cd.) 

 
19. Co się stanie, jeśli otrzymam powiadomienie, że moja karta Fair Fares NYC 

MetroCard została dezaktywowana z powodu niewłaściwego użycia lub oszustwa? 
Klienci, których karty zostały zdezaktywowane z powodu niewłaściwego użytkowania lub 
oszustwa, mogą utracić prawo do udziału w programie Fair Fares NYC. Karta Fair Fares 
NYC MetroCard zostaje zdezaktywowana po pierwszej próbie jej niewłaściwego użycia lub 
oszustwa z jej wykorzystaniem, w wyniku czego jej użytkownik traci prawo do udziału w 
programie Fair Fares na okres 60 dni. Po drugiej próbie niewłaściwego użycia lub 
oszustwa z wykorzystaniem karty również zostaje ona zdezaktywowana, a jej użytkownik 
na stałe traci prawo do udziału w programie. Użytkownik jest odpowiedzialny za 
korzystanie z własnej karty Fair Fare NYC MetroCard i musi bezzwłocznie zgłosić utratę 
lub kradzież karty, aby uniknąć utraty uprawnień.  

 
Zgubione lub skradzione karty 

 
20. Co zrobić, jeśli moja karta NYC MetroCard zostanie zgubiona lub skradziona? 

Zadzwoń pod numer 311, aby zgłosić utraconą lub skradzioną kartę. Ta informacja 
zostanie wysłana do NYC Transit (NYCT), który jest częścią MTA. NYCT anuluje kartę.  
 
Otrzymasz nową kartę pocztą 2-3 tygodnie po zgłoszeniu karty zagubionej lub skradzionej. 
 

21. Jak mogę zażądać zwrotu pieniędzy, jeśli moja karta została zgubiona lub 
skradziona? 
Po skontaktowaniu się z numerem 311, aby zgłosić zgubienie lub kradzież karty, należy 
skontaktować się z NYCT, będącego częścią MTA, a nie miasta Nowy Jork, dzwoniąc pod 
numer 511, aby poprosić o zwrot środków za skradzioną kartę. Rozpocznie się proces 
zwrotu pieniędzy za dni pozostałe na karcie. 
 
Tylko 30-dniowe nieograniczone karty Fair Fares NYC MetroCard kupione za pomocą 
karty debetowej, kredytowej lub EBT są uprawnione do zwroty kosztów. Aby kwalifikować 
się do zwrotu, należy zadzwonić do NYCT przed końcem 30-dniowego okresu 
nieograniczonego użytkowania.  
 
NYCT nie zapewnia zwrotów za utracone lub skradzione karty NYC MetroCard typu  
7-dniowego nieograniczonego lub płatnego za przejazdy.  
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Zgubione lub skradzione karty (cd.) 
 
NYCT przegląda rachunek karty i oblicza zwrot pieniędzy od daty kontaktu. Jeśli na karcie 
znajdują się niewykorzystane dni, NYCT zwróci koszt na kartę kredytową, debetową lub 
EBT za pozostałe pełne dni. W niektórych okolicznościach w przypadku płatności kartą 
debetową NYCT wyśle pocztą czek na kwotę zwrotu na adres podany w programie Fair 
Fares NYC. Nie będziesz w stanie uzyskać zwrotu pieniędzy, jeśli wcześniej co najmniej 
dwukrotnie w ciągu roku kalendarzowego zgłosiłeś NYCT zagubienie lub kradzież karty 
MetroCard. W przypadku przetworzenia drugiego roszczenia zostanie pobrana opłata 
administracyjna w wysokości 5 USD ze zwróconych środków. 
 
Fair Fares NYC prześle Ci nową kartę 2–3 tygodnie od daty kontaktu z NYCT i zgłoszenia 
zgubienia lub kradzieży karty. Nie będzie można uzyskać nowej karty, dopóki NYCT nie 
anuluje zgłoszonej karty.  
 

22. Ile razy mogę wymienić zgubioną lub skradzioną kartę Fair Fares NYC MetroCard? 
Wymieniamy na nowe zgubione lub skradzione karty NYC MetroCard maksymalnie jeden 
raz w roku kalendarzowym. 

 
Niniejsza tabela stanowi przypomnienie, czy przysługuje zwrot środków lub wymiana 
w przypadku kradzieży lub utraty karty Fair Fares MetroCard. 

 

FAIR FARES NYC – PROCES ZWROTU ŚRODKÓW 

FAIR FARES 
METROCARD GOTÓWKA KARTA KREDYTOWA/ 

DEBETOWA/EBT WYMIANA KARTY 

Płatność za 
przejazd 

NYCT nie 
zwróci kosztów 

NYCT nie zwróci 
kosztów 

Tylko raz (w roku 
kalendarzowym) – nową kartę 

można uzyskać na dwa 
sposoby:  

– pocztą tradycyjną w ciągu 
2–3 tygodni  

LUB  
‒ w dowolnym oddziale 

obsługi programu Fair Fares 
NYC po upływie 5 dni 

roboczych od daty zgłoszenia 
zgubienia lub kradzieży karty 

7-dniowa 
karta  

Fair Fares 
MetroCard 

NYCT nie 
zwróci kosztów 

NYCT nie zwróci 
kosztów 

30-dniowa 
karta 

Fair Fares 
MetroCard 

NYCT nie 
zwróci kosztów 

Program ochrony salda 
NYCT (BPP) zapewnia 

zwrot środków za  
30-dniowe FFM 

zakupione przy użyciu 
karty kredytowej, 

debetowej lub EBT 
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Co zrobić, jeśli moja karta FairCard NYC MetroCard zostanie  
uszkodzona lub przestanie działać? 

 
23. Moja karta Fair Fares MetroCard NYC nie działa. Co należy zrobić? 

Idź do biura Fair Fares NYC, aby oddać kartę Metro Faring NYC, która jest uszkodzona 
lub nie działa. Kiedy zwrócisz uszkodzoną kartę, od Fair Fares NYC otrzymasz nową 
kartę. 
 
Nie musisz podejmować żadnych działań, aby otrzymać zwrot pieniędzy. NYCT 
przeprowadzi kontrolę w celu ustalenia kwoty zwrotu.  
 
Jeśli jesteś uprawniony do otrzymania zwrotu pieniędzy i kupiłeś karnet na przejazdy 
za pomocą karty kredytowej lub EBT, NYCT zwróci kwotę na kartę kredytową lub EBT. 
Jeśli zapłaciłeś gotówką lub kartą debetową, NYCT prześle zwrot kwoty na adres podany 
w programie Fair Fares NYC.  

 
 

W przypadku pytań prosimy zadzwonić pod numer  

 


