
   

 

POWIADOMIENIE O PROPONOWANYM ROZSTRZYGNIĘCIU POZWU 
ZBIOROWEGO 

  
1. Czy mieszka Pan(i) w Nowym Jorku? 
 
2. Czy otrzymuje Pan(i) świadczenia pieniężne lub jest Pan(i) uprawniony(-a) do otrzymywania 

świadczeń pieniężnych w ramach programu wsparcia dla rodzin (Family Assistance 
Program)? 

 
W przypadku udzielania odpowiedzi „tak” na Pytanie 1 ORAZ 2, proponowane 

rozstrzygnięcie pozwu zbiorowego może Pana(-ią) dotyczyć. Prosimy o przeczytanie całego 
powiadomienia w celu uzyskania szczegółowych informacji. 
 

Czego dotyczy sprawa? 
 

 Osiągnięto rozstrzygnięcie w sprawie pozwu zbiorowego przeciwko wydziałowi ds. pomocy 
tymczasowej oraz pomocy dla osób niepełnosprawnych Komisarza stanu Nowy Jork (Commissioner of 
the New York State Office of Temporary and Disability Assistance („OTDA”)). Proces zakładał, że 
OTDA naruszył ustawę dotyczącą pomocy publicznej miasta Nowy Jork (New York Social Services 
Law) wskutek nieudzielenia pomocy w opłaceniu czynszu dla rodzin mieszkających w Nowym Jorku, 
zapewniającej pokrycie uzasadnionych kosztów wynajmu w mieście Nowy Jork. Proces ten odbywa się 
pod nazwą Daniela Tejada et al. v. Samuel Roberts, nr indeksu 453245/2015. Sprawa jest w toku 
w Sądzie Najwyższym stanu Nowy Jork. Strony przedłożyły do zatwierdzenia w sądzie porozumienie 
w sprawie ugody. 
 

Kogo dotyczy rozstrzygnięcie? 
 

 Sąd warunkowo wskazał grupę „wszystkich osób indywidualnych mieszkających w Nowym 
Jorku, otrzymujących lub uprawnionych do otrzymywania świadczeń w ramach programu Family 
Assistance Program” („Członkowie grupy”).  
 
 Członków grupy reprezentują Hughes Hubbard & Reed LLP oraz The Legal Aid Society. 
 

Jakie są warunki rozstrzygnięcia? 
 

Rozstrzygnięcie będzie obowiązywać przez pięć lat od daty zatwierdzenia rozstrzygnięcia przez 
sąd. Kluczowe warunki proponowanego rozstrzygnięcia są następujące: 

 
1. Kwota dodatków do czynszu zapewnianych w celu uniknięcia eksmisji lub bezdomności 

wzrośnie.  
 
2. Maksymalny miesięczny czynsz, który może płacić członek grupy, aby być uprawnionym do 

dodatku do czynszu w celu uniknięcia eksmisji lub bezdomności również wzrośnie.  
 
3. Członkowie grupy nieposiadający dochodu, którzy otrzymują dodatek do czynszu w celu 

uniknięcia eksmisji lub bezdomności nie będą musieli płacić dodatkowych kwot na poczet 
czynszu. Członkowie grupy posiadający dochód, którzy otrzymają dodatek do czynszu, nadal 
muszą dokonywać wpłat stanowiących określoną część ich dochodu (do 30% dochodu 
w niektórych przypadkach). 

 
4. Kwota dodatku do czynszu w celu uniknięcia eksmisji lub bezdomności oraz maksymalna 

kwota miesięcznego czynszu, która nadal zapewnia kwalifikowanie się do otrzymywania 
dodatku, może w przyszłości wzrosnąć.  
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5. Członkowie grupy będący ofiarami przemocy domowej oraz wymagający znalezienia 
nowych mieszkań mogą uzyskać dodatek do czynszu, który pomoże im w wykonaniu tego 
zadania.  

 
6. Członkowie grupy, których nazwiska nie znajdują się w umowie najmu mieszkania, wobec 

których toczy się postępowanie eksmisyjne, mogą uzyskać pomoc w opłaceniu zaległości 
czynszu. 

 
7. Kwota zaległości czynszu, którą może uzyskać członek grupy w celu zapobieżenia eksmisji 

wzrośnie. 
 
8. Wszyscy Członkowie grupy odstąpią od wszystkich swoich roszczeń w ramach tego procesu 

oraz podobnych roszczeń wobec Wydziału ds. Zasobów Ludzkich miasta Nowy Jork (Human 
Resources Administration), na okres pięciu lat. Oznacza to, że żaden Członek grupy nie może 
wszcząć innego procesu, w którym będzie kwestionować „adekwatność” kwoty pomocy w 
opłaceniu czynszu, przez okres kolejnych pięciu lat. 

 
Jak zgłosić sprzeciw wobec rozstrzygnięcia 

 
Rozstrzygnięcie nie jest ostateczne. Jeśli sąd je zatwierdzi, wszyscy Członkowie grupy zostaną 

związani warunkami rozstrzygnięcia. Członkowie grupy mogą zgłosić sprzeciw wobec rozstrzygnięcia, 
jeśli uważają, że nie jest sprawiedliwe, uzasadnione lub adekwatne.  

 
Aby zgłosić sprzeciw przeciwko rozstrzygnięciu, należy wysłać pismo do sądu oraz rzecznika 

grupy, zawierające: (i) imię i nazwisko, adres i numer telefonu; (ii) oświadczenie o sprzeciwie wobec 
rozstrzygnięcia oraz (iii) wszelkie dokumenty lub dowody, które ma rozpatrzyć sąd. Pismo musi 
być opatrzone datą na znaczku pocztowym nieprzekraczającą 11 sierpnia 2017 r. i wysłane na 
obydwa poniższe adresy: 

 
The Clerk of the Court 

New York County 
Attn: Daniela Tejada et al. v. Samuel Roberts 

60 Centre Street, Room 161 
New York, NY 10007 

Theodore V.H. Mayer 
Fara Tabatabai 

Hughes Hubbard & Reed LLP 
One Battery Park Plaza 
New York, NY 10004 

 
Sąd przeprowadzi rozprawę w dniu 8 września 2017 roku o godzinie 10:30 w celu podjęcia 

decyzji, czy rozstrzygnięcie jest sprawiedliwe. Rozprawa odbędzie się przed sędzią Jennifer G. Schecter 
pod poniższym adresem: 
 

Supreme Court of the State of New York 
111 Centre Street, Room 623 

New York, NY 10013 
 

Jak uzyskać dodatkowe informacje 
 

W celu uzyskania kopii proponowanego rozstrzygnięcia lub uzyskania dodatkowych 
informacji na temat ugody należy odwiedzić stronę http://bit.do/fepssettlement lub zadzwonić 
do adwokatów członków grupy pod nr 844-400-4538. 

http://bit.do/fepssettlement

