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Powiadomienie o proponowanym rozstrzygnięciu pozwu 
zbiorowego dotyczącego osób wnioskujących o azyl 

z zezwoleniem na zatrudnienie, którym nie przyznano pomocy 
w ramach programów Safety Net Assistance (SNA) 

(Polish) 
 

Podstawa 
To ważne powiadomienie dotyczące pomocy publicznej (Public Assistance, PA)! Prosimy o dokładne zapoznanie 
się z treścią dokumentu, jeżeli: 

• Jest lub był(a) Pan/Pani osobą wnioskującą o azyl z zezwoleniem na zatrudnienie oraz 
• Składał(a) Pan/Pani wniosek o objęcie pomocą w ramach programów SNA i/lub odrzucono Pana/Pani 

wniosek o objęcie taką pomocą, rozumianą jako forma pomocy publicznej (PA), od dnia 7 sierpnia 2014 r. 
w związku z Pana/Pani statusem imigracyjnym. 

 
Od 21 listopada 2017 r. osoby wnioskujące o azyl z zezwoleniem na zatrudnienie mogą otrzymać pomoc w ramach SNA, 
pod warunkiem spełnienia pozostałych kryteriów kwalifikowalności. Jeżeli nie jest Pan/Pani jeszcze odbiorcą świadczeń 
PA, może być Pan/Pani uprawniony(-a) do ich otrzymania, jeżeli złoży Pan/Pani odpowiedni wniosek i spełni kryteria 
kwalifikowalności. Jeżeli mieszka Pan/Pani w Nowym Jorku, może Pan/Pani złożyć wniosek online na stronie:  
https://a069-access.nyc.gov/accesshra/, a jeżeli mieszka Pan/Pani w innej miejscowości na terenie stanu Nowy Jork, może 
Pan/Pani złożyć wniosek tutaj: www.myBenefits.ny.gov. Jeżeli chce Pan/Pani złożyć wniosek „dla mieszkańców stanu 
Nowy Jork o określone świadczenia i usługi” w formie papierowej, może Pan/Pani go uzyskać w lokalnym biurze usług 
społecznych. 

 
Proponowane rozstrzygnięcie w sprawie pozwu zbiorowego Colaj v. Roberts (nr sprawy 452243/2017, Hrabstwo Nowy 
Jork) może mieć wpływ na Pani/Pana prawa. Powodowie twierdzą, że osoby wnioskujące o azyl z zezwoleniem na 
zatrudnienie zostały niesłusznie pozbawione pomocy w ramach SNA. Adwokaci powodów oraz Biuro Pomocy 
Tymczasowej i Osobom Niepełnosprawnym Stanu Nowy Jork (Office of Temporary and Disability Assistance, OTDA) są 
skłonni zawrzeć ugodę w sprawie pozwu zbiorowego, która to musi zostać zatwierdzona przez sąd. Zgodnie z warunkami 
tej ugody część osób, którym odmówiono przyznania pomocy w ramach SNA ze względu na ich status imigracyjny 
w czasie, gdy wnioskowały one o azyl, posiadając zezwolenie na zatrudnienie, otrzyma jednorazowe świadczenie 
pieniężne (payment). Niniejsze powiadomienie określa warunki proponowanej ugody i Pana/Pani prawa jako 
potencjalnego członka grupy powodów. 

 

Jak wygląda proponowana ugoda? 

Treść proponowanej ugody została zamieszczona na stronie internetowej Grupy Pomocy Prawnej miasta 
Nowy Jork (New York Legal Assistance Group, NYLAG): https://www.nylag.org. Do reprezentacji grupy 
powodów w tej sprawie sąd zobowiązał adwokatów z organizacji NYLAG. NYLAG to organizacja non-profit 
świadcząca usługi prawne. 

 
Adwokaci uważają, że proponowana ugoda jest sprawiedliwa i odzwierciedla najlepszy interes grupy powodów. Adwokaci 
są również przekonani, że proces sądowy byłby długotrwały i nie gwarantowałby bardziej korzystnego rozstrzygnięcia. 

 
Kogo będzie dotyczyć ugoda i jakie korzyści się z nią wiążą? 

 
Grupa nr 1: osoby wnioskujące o azyl i posiadające zezwolenie na zatrudnienie, które złożyły wniosek o pomoc 
w ramach SNA na terenie stanu Nowy Jork w okresie od 7 sierpnia 2014 r. do 21 listopada 2017 r. i których 
wniosek został odrzucony ze względu na ich status imigracyjny: 
Jeżeli spełniający powyższe kryteria członkowie grupy powodów otrzymają wsparcie w ramach PA przed upływem 
240 dni od daty wejścia ugody w życie, każdy z nich otrzyma jednorazowe świadczenie pieniężne. Kwota 
świadczenia będzie wynosić 45 dolarów miesięcznie i będzie wypłacana każdego miesiąca za każdy miesiąc 
przypadający w okresie od daty złożenia wniosku do 21 listopada 2017 r. (lub za miesiące wcześniejsze, jeżeli dana 
osoba otrzymywała już wtedy wsparcie w ramach PA lub została objęta sankcjami). 

 
Grupa nr 2: osoby wnioskujące o azyl, posiadające zezwolenie na zatrudnienie, które złożyły wniosek o włączenie 
do aktualnej sprawy i którym odmówiono przyznania wsparcia w ramach SNA na terenie stanu Nowy Jork 
w okresie od 7 sierpnia 2014 r. do 5 stycznia 2018 r. ze względu na ich status imigracyjny: 
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Jeżeli spełniający powyższe kryteria członkowie grupy powodów otrzymają wsparcie w ramach PA przed upływem 300 dni 
od daty wejścia ugody w życie, każdy z nich otrzyma jednorazowe świadczenie pieniężne. Kwota świadczenia będzie 
wynosić 45 dolarów miesięcznie i będzie wypłacana za każdy miesiąc przypadający w okresie uwzględniającym dwa 
miesiące przypadające przed datą odrzucenia ich wniosku do 21 listopada 2017 r. (lub za miesiące wcześniejsze, jeżeli 
dana osoba otrzymywała już wtedy wsparcie w ramach PA lub została objęta sankcjami). 

 
W przypadku członków pozwu zbiorowego z grupy nr 1 lub 2 płatność zostanie przekazana na kartę identyfikacyjną 
świadczeń wspólnych (Common Benefit Identification Card, CBIC) powiązaną ze sprawą dotyczącą pomocy publicznej 
(PA) lub, w wyjątkowych okolicznościach, przesłana w formie czeku. Osoby, których gospodarstwom domowym 
zostanie przekazana płatność, zostaną powiadomione o tym fakcie drogą listowną. 

 
Grupa nr 3: osoby wnioskujące o azyl i posiadające zezwolenie na zatrudnienie, które złożyły wniosek o pomoc 
w ramach SNA na terenie stanu Nowy Jork w dniu 22 listopada 2017 r. lub później i których wniosek został 
odrzucony ze względu na ich status imigracyjny: 
Ci członkowie pozwu zbiorowego nie otrzymają jednorazowego świadczenia opisanego powyżej, ale mogą liczyć na 
ponowną ocenę ich uprawnień do otrzymywania świadczeń w ramach PA. Jeżeli zalicza się Pan/Pani do tej grupy osób, 
prosimy o natychmiastowy kontakt z NYLAG pod numerem telefonu: (929) 356-9584 lub za pośrednictwem poczty 
elektronicznej pod adresem e-mail: colajclass@nylag.org. 

 
Czy muszę podejmować jakiekolwiek kroki? 

Jeżeli zalicza się Pan/Pani do grupy nr 1 lub 2, 
• otrzymuje Pan/Pani wsparcie w ramach PA i jest Pan/Pani uprawniony(-a) do jego dalszego otrzymywania 

w przyszłości za zgodą OTDA i NYLAG, nie musi Pan/Pani podejmować żadnych dodatkowych działań. Jeżeli sąd 
zatwierdzi ugodę, płatność jednorazowa zostanie przekazana Panu/Pani automatycznie, jeżeli Panu/Pani 
przysługuje; lub 

• jeżeli nie otrzymuje Pan/Pani pomocy w ramach PA, konieczne będzie złożenie wniosku o taką pomoc oraz 
spełnienie odpowiednich kryteriów. Jeżeli po złożeniu wniosku pomoc w ramach PA zostanie Panu/Pani 
przyznana i będzie Pan/Pani uprawniony(-a) do jej dalszego otrzymywania za zgodą OTDA i NYLAG, może 
Panu/Pani przysługiwać płatność jednorazowa. 

 
Jeżeli zalicza się Pan/Pani do grupy nr 3, prosimy o kontakt z NYLAG w celu uzyskania dodatkowych informacji drogą 
telefoniczną pod numerem: (929) 356-9584 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mail: 
colajclass@nylag.org. 

 

Czy mogę zgłosić swój sprzeciw wobec ugody? 

Członkowie pozwu zbiorowego mają prawo zwrócić się do sądu w przypadku przekonania, że proponowana ugoda 
nie jest sprawiedliwa, odpowiednia lub adekwatna. 

 
Członkowie pozwu zbiorowego mogą wyrazić swój sprzeciw w formie pisemnej, telefonicznej lub podczas rozprawy. 
Sąd przeprowadzi rozprawę 24 marca 2021 r. o godz. 10.00. Członkowie pozwu zbiorowego mogą zgłosić swój udział 
w rozprawie, dzwoniąc pod numer: (347) 378-4143. Podczas rozmowy telefonicznej osoby dzwoniące zostaną poproszone 
o podanie numeru identyfikatora (conference ID). Numer identyfikatora to 174 648 932#. 

 
Członkowie pozwu zbiorowego reprezentowani przez adwokatów powinni dostarczyć swój sprzeciw w formie pisemnej za 
pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej Sądów Stanu Nowy Jork (New York State Courts Electronic Filing 
program) oraz przesłać go drogą elektroniczną do pełnomocnik sądu, Very Zolotaryovej, na adres: vzolotar@nycourts.gov. 

 

Członkowie pozwu zbiorowego, którzy nie są reprezentowani przez adwokatów, ale chcą wnieść swój sprzeciw wobec 
ugody, powinni skontaktować się z NYLAG drogą telefoniczną, dzwoniąc pod numer: (929) 356-9584 lub za pośrednictwem 
poczty elektronicznej, pisząc na adres: colajclass@nylag.org. Jeżeli chce Pan/Pani wnieść sprzeciw, NYLAG nie może 
Pana/Pani reprezentować, a jedynie przekazać Pana/Pani sprzeciw do sądu. 

 
Komu mogę zadać ewentualne pytania dotyczące tej sprawy? 

Może się Pan/Pani w tym celu skontaktować z adwokatami NYLAG, dzwoniąc pod numer: (929) 356-9584 lub za 
pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mail: colajclass@nylag.org. Konsultacja z adwokatami NYLAG jest 
bezpłatna. 
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