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Streszczenie 

Plan przekształcenia Strategii zmian Urzędu ds. Mieszkalnictwa Miasta Nowy Jork to efekt 
wielu inicjatyw i setek rozmów z mieszkańcami, pracownikami i interesariuszami o tym, jak 
zreorganizować i zmodernizować nasz urząd. 

Plan przekształcenia to wizja bardzo znaczących i trwałych zmian w strukturze zarządzania i 
kierownictwa Urzędu ds. Mieszkalnictwa Miasta Nowy Jork (New York City Housing Authority, 
NYCHA), w systemach zarządzania obiektami oraz w centralnych pionach pomocniczych. Plan 
zawiera szereg strategii, których wprowadzenie znacznie pomoże nam w przyszłości. To jednak 
dopiero początek całego procesu. Po przygotowaniu planu zajmiemy się trudnym zadaniem 
wdrożenia określonych zmian w strukturze i procesach w środowisku z ograniczonymi 
zasobami. Przygotowując plan wdrożenia, określimy relację kosztu do zysków dla każdej 
możliwej zmiany i zaczniemy podejmować trudne decyzje, które zdefiniują agencję na 
najbliższą przyszłość. 

Plan przekształcenia to jeden z trzech ważnych elementów szeroko zakrojonej, kompleksowej 
Strategii zmian dla NYCHA, którą zaczęliśmy przygotowywać w odpowiedzi na porozumienie ze 
stycznia 2019 r. („Porozumienie HUD”) między Departamentem Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast 
Stanów Zjednoczonych (US Department of Housing and Urban Development, HUD) oraz 
miastem Nowy Jork. Strategia zmian obejmuje także Strategię stabilizacji, która pomoże zebrać 
fundusze na rzecz uzyskania pełnej zgodności obiektów NYCHA ze standardami z Porozumienia 
HUD i poprawi jakość życia naszych społeczności, a także Strategię na rzecz zatrudnienia i 
ożywienia gospodarczego, która obejmuje promocję zasad zdrowia i bezpieczeństwa oraz 
rozszerza dostępne dla mieszkańców możliwości gospodarcze i edukacyjne.  

Gdy w marcu 2020 r. rozpoczęła się epidemia COVID-19, trzeba było wstrzymać realizację wielu 
działań związanych z planem, ponieważ nie można już było organizować spotkań twarzą w 
twarz. Uwaga NYCHA została wówczas szybko przeniesiona na szybką, efektywną odpowiedź 
na pandemię — w tym podjęcie działań dezynfekcyjnych, sprawdzanie dobrostanu narażonych 
osób, dostarczanie jedzenia i zmianę sposobu podejmowania zleceń konserwacyjnych tak, aby 
ograniczyć rozprzestrzenianie wirusa. Działania te pozwoliły NYCHA nabrać dynamiki przez 
zmianę sposobu pracy i bardziej kreatywne podejście do tego, które usługi są niezbędne i jak je 
świadczymy.  

Jednym z ważnych przykładów reakcji NYCHA było uzupełnienie polityki łagodzenia trudności 
w opłacaniu czynszu — istniejącej na wypadek nagłej utraty przychodów przez najemcę. Przed 
epidemią COVID-19 proces opierał się na okresowej procedurze rekwalifikacji, co było 
czasochłonne dla mieszkańców i często wymagało fizycznego wsparcia przez asystentów 
mieszkaniowych z Zarządu Nieruchomości. Zespół administracji najmem mieszkań komunalnych 
(Public Housing Tenancy Administration) oraz dział mieszkań współfinansowanych (Leased 
Housing Department) zmodernizowały przeznaczony dla klientów portal samoobsługowy pod 
kątem uproszczenia zakresu wymaganych informacji oraz wspólnie z działem IT i Centrum 
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Kontaktu z Klientami (Customer Contact Center, CCC) przygotowały skrypt pozwalający 
mieszkańcom wnioskować o zmianę czynszu przez telefon. Od kwietnia do lipca 2020 r. agencja 
NYCHA rozpatrzyła 13 258 wniosków dotyczących trudności w opłacaniu czynszu. To prawie 
450% więcej niż w tym samym okresie 2019 r.  

COVID-19 nauczył nas, że NYCHA może przekształcić swój sposób działania. Podobnie jak 
huragan Sandy sprawił, że kluczowe obszary działalności NYCHA w 2012 r. zostały rozszerzone o 
ochronę przed zmianami klimatycznymi, tak i dziś musimy się nauczyć, jak COVID-19 wpływa na 
naszych mieszkańców i pracowników i jak zachować stabilność operacyjną. 

Musimy zaprojektować i wdrożyć strukturę organizacyjną oraz procesy biznesowe, które 
odpowiedzą na pilne potrzeby naszych mieszkańców i zrealizują wyrażone jednoznacznie 
zobowiązania z Porozumienia HUD. W tym celu określiliśmy w NYCHA pięć głównych zasad, 
które są fundamentem Planu przekształcenia.  

1. NYCHA zmieni sposób prowadzenia działalności przez całościowe wprowadzenie 
nowych zasad i procedur. Na przykład: NYCHA musi wykonywać prace zgodnie z 
federalnymi zasadami zachowania bezpieczeństwa i unikania ekspozycji na ołów, 
prawidłowymi procedurami kontroli i usuwania pleśni oraz zasadami skutecznego 
zwalczania szkodników, które są spójne z tzw. metodą zintegrowanej ochrony przed 
szkodnikami.  

2. NYCHA musi zyskać dynamikę pozwalającą szybko reagować na sytuację w obiektach. 
Na przykład: NYCHA musi szybko reagować na awarie ogrzewania i wind oraz wyznaczać 
kolejność prac tak, aby skutecznie usuwać źródło powstawania pleśni i zapobiegać 
ponownemu pojawianiu się szkodników.  

3. NYCHA będzie monitorować swoje działania, aby zapewnić jakość w miejscach 
świadczenia usług. Na przykład: trzy nowe działy NYCHA — kontroli jakości, zdrowia 
związanego ze stanem środowiska oraz zgodności z przepisami — muszą analizować 
skargi od mieszkańców, wyznaczać specjalistów oraz inspektorów do kontroli, czy 
lokalny personel prawidłowo realizuje swoje zadania, oraz wyciągać wnioski z błędów.  

4. NYCHA będzie terminowo tworzyć i realizować duże projekty. Na przykład: NYCHA 
musi opracować i wykonać plany działań dla konkretnych obszarów i zrealizować duże 
projekty wprost wskazane w Porozumieniu HUD. Są to projekty o kluczowym znaczeniu 
dla rozwiązania systemowych problemów z budynkami oraz poprawy jakości życia w 
naszych obiektach. Będzie to obejmowało formowanie partnerstw publiczno-
prywatnych w celu poprawy w stosownych przypadkach warunków infrastrukturalnych 
oraz usług socjalnych. 

5. NYCHA ustanowi przejrzyste struktury zarządzania, dzięki którym jakość pracy 
poszczególnych osób będzie mierzona w odniesieniu do jasno zdefiniowanych celów. 
Na przykład: NYCHA będzie rozliczać zarządców nieruchomości oraz pracowników 
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obsługi technicznej z jasno zdefiniowanych wskaźników istotnych dla mieszkańców, 
takich jak: (1) usuwanie awarii ogrzewania i wind w ciągu kilku godzin; (2) usunięcie 
pleśni w ciągu tygodnia lub dwóch od zgłoszenia, w zależności od typu skargi; (3) 
coroczne oceny wizualne farb ołowiowych, kontrole okresowe i inspekcje mieszkań. 
NYCHA musi zrestrukturyzować poszczególne działy i wdrożyć szereg modernizacji w 
procedurach w celu wyeliminowania wąskich gardeł, które zakłócają obecnie 
funkcjonowanie usług. 

Zgodnie z głównymi zasadami sporządzono listę sześciu podstawowych wartości, które wyłoniły 
się w wyniku dyskusji z zainteresowanymi stronami na temat częstych problemów i obszarów 
budzących obawy. Te podstawowe wartości były motywacją do opracowania Planu 
przekształcenia oraz będą wpływać na jego realizację: (1) Wytworzenie kultury służby 
obywatelom (2) Eliminacja izolowanych obszarów (3) Upełnomocnienie naszych pracowników 
(4) Wzmocnienie relacji partnerskich z mieszkańcami (5) Podejmowanie decyzji w oparciu o 
dane (6) Poprawa jakości współpracy z naszymi interesariuszami w biznesie i administracji. 

 

 

 

Niniejszy plan podsumowuje trzy główne obszary zmian organizacyjnych: 

 Zmiany w strukturze zarządzania i kierownictwa NYCHA 
 Zmiany w funkcjonowaniu działu zarządzania nieruchomościami i konserwacji 
 Zmiany w sposobie realizacji zadań wsparcia obsługi nieruchomości przez biuro 

centralne  
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Plan przekształcenia obejmuje również wiele usprawnień procesów biznesowych, które 
koncentrują się na problemach w realizacji usług wskazanych przez mieszkańców i 
pracowników, takich jak proces przeglądu rocznego i program alternatywnego harmonogramu 
pracy. Zawarliśmy w nim także nowe pomysły na to, jak NYCHA może poprawić wydajność przez 
zarządzanie technologią i łańcuchem dostaw, wzmocnić relacje partnerskie z mieszkańcami i 
zwiększyć ich możliwości ekonomiczne oraz rozszerzyć możliwości pracowników przez szkolenia 
i rozwój. Poniższa tabela ilustruje kilka strategii usprawnienia procesów biznesowych 
nakreślonych w dalszej części tego Planu oraz ich przewidywany wpływ na mieszkańców. 

 

Strategia Działanie Wpływ na mieszkańców 

Alternatywny harmonogram 
pracy 

Ocena istniejącego programu 
i określenie nowego 
przydziału zasobów 
 

Usprawnienie sprzątania 
budynków i terenu przez cały 
tydzień. Możliwość 
planowania prac 
konserwacyjnych po 
godzinach pracy i w 
weekendy. 
 

Budżetowanie na poziomie 
nieruchomości 

Zarządcy nieruchomości 
zyskają większą kontrolę nad 
swoimi budżetami 
 

Możliwość szybszego 
rozwiązywania problemów ze 
złym stanem budynków 
 

Modernizacja systemu zleceń 
 

Usprawnienie określania 
kolejności zadań dla 
wykwalifikowanych 
wykonawców przez lepszą 
kontrolę na poziomie 
lokalnym 
 

Szybsza realizacja zleceń z 
większą przejrzystością 
procesu 
 

Coroczna rekwalifikacja 
 

Usprawnienie pracy 
asystentów mieszkaniowych i 
procesu oceny 
 

Przejrzystość w zakresie 
obliczania wysokości czynszu 
(dla mieszkańców i 
uczestników programu 
Section 8) oraz poprawa 
użyteczności portalu 
elektronicznego 
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Zmiany proponowane w tym planie są z pewnością niezbędne do naprawy organizacji i sposobu 
prowadzenia działalności NYCHA. Jednak ograniczenie się do zmian organizacyjnych i 
procesowych nie rozwiąże wszystkich dotychczasowych problemów. Aby osiągnąć znaczącą 
poprawę warunków infrastrukturalnych oraz ukierunkować agencję w stronę stabilnego 
rozwoju, konieczne jest zainwestowanie znaczącego kapitału w bazę mieszkaniową NYCHA. W 
związku z tym NYCHA przewiduje, że zmiany organizacyjne będą wprowadzane równolegle ze 
znaczącymi inwestycjami kapitałowymi opisanymi w dokumencie Strategia stabilizacji. Jest to 
oparty na fundamentach NYCHA 2.0, PACT i innych wcześniejszych działań pierwszy w historii 
kompleksowy plan inwestycji kapitałowych.  

Strategie stabilizacji — wraz z trwającymi pracami w ramach programów NYCHA 2.0 — 
przyciągną do naszych inwestycji miliardy dolarów. Dlatego Strategia na rzecz zatrudnienia i 
ożywienia gospodarczego stanowi plan zwiększenia zatrudnienia i możliwości ekonomicznych 
dla mieszkańców.  

 
[OBJAŚNIENIE] Metodologia działania 

O ile sam Plan przekształcenia został przygotowany przez kierownictwo NYCHA we współpracy z 
zespołem monitorującym (obserwator), to stojące za nim wartości i pomysły pochodzą od 
naszych mieszkańców, pracowników i innych osób zaangażowanych w przyszłość NYCHA. Jest 
on efektem wielu inicjatyw i setek rozmów z pracownikami, mieszkańcami i interesariuszami. 
Jednak podczas przygotowywania tego planu, w połowie marca 2020 doszło do wybuchu 
pandemii COVID-19, co spowodowało konieczność wstrzymania wszystkich prowadzonych 
fizycznie działań.  

Wstrzymaliśmy wtedy część naszych działań. Zyskany w ten sposób czas wykorzystaliśmy na 
analizę pozyskanych już informacji oraz przekształcenie ich w kluczowe wartości i cele zawarte 
w tym Planie przekształcenia. 

Przeprowadziliśmy również ankietę wśród tysięcy mieszkańców lokali NYCHA, otrzymując 6191 
opinii o naszej organizacji, użytkowanych mieszkaniach i prowadzonych inwestycjach. Zadaliśmy 
dodatkowe pytania dotyczące planów Urzędu w zakresie wznowienia prac konserwacyjnych w 
mieszkaniach. W odpowiedzi otrzymaliśmy tysiące komentarzy na temat trudności, z którymi 
zmagają się mieszkańcy. Wyniki posłużyły nam do opracowania punktu odniesienia dla 
poszczególnych inwestycji, dzielnic, okręgów i całego urzędu. Główne wnioski są następujące: 

• 57% mieszkańców lokali NYCHA z dumą nazywało mieszkania swoim domem. 

• 51% czuło się bezpiecznie w swoich mieszkaniach. 

• 44% poleciłoby zamieszkanie w użytkowanym budynku znajomym lub rodzinie. 
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Wyniki ankiet pokazały, że NYCHA czeka mnóstwo pracy. Niniejszy plan został opracowany z 
myślą o tych właśnie problemach. Będziemy także prowadzić coroczne badania w celu pomiaru 
zmian tych samych wskaźników w podziale na inwestycję, dzielnicę i okręg. 
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 Szersze spojrzenie na NYCHA 

A. NYCHA i miasto Nowy Jork  

Nowy Jork jest drugim najdroższym rynkiem mieszkaniowym w kraju. Dysproporcje podaży i 
popytu sprawiają, że uzyskanie odpowiedniego mieszkania pozostaje poza zasięgiem dla wielu 
mieszkańców.1 Luka podażowa nieproporcjonalnie obciąża nowojorczyków z niższymi 
dochodami, czyli ludność, której miasto od dawna stara się mimo wielu trudności służyć. 

W trakcie swojej 85-letniej historii Urząd ds. Mieszkalnictwa Miasta Nowy Jork wprowadził na 
rynek 200 000 przystępnych cenowo lokali. Dziś ponad 170 000 z nich pozostaje w naszym 
posiadaniu. W lokalach NYCHA, które są mieszkaniami komunalnymi oraz mieszkaniami 
objętymi voucherami z tytułu programu Section 8 — mieszka dziś prawie 600 000 ludzi. To 
więcej niż populacja Atlanty, Miami czy Nowego Orleanu.  

Sam Urząd rozpoczął działalność w 1934 r. Jednak jego geneza sięga XIX w., czasu pierwszych 
prób regulacji rynku mieszkaniowego, który nie był stanie lub nie chciał służyć nowojorczykom o 
niższych dochodach. Pierwszą próbą uregulowania kwestii mieszkaniowych w stanie Nowy Jork 
była ustawa o domach czynszowych z 1867 r., która wprowadzała wymóg drogi ewakuacji dla 
każdego lokalu i okna w każdym pokoju — choć nie stwierdzono w niej, że okna te powinny być 
skierowane na zewnątrz. Kolejna ustawa z 1879 r. naprawiła to niedopatrzenie, prowadząc do 
powstawania kamienic z siedmiometrowymi prześwitami znanych też jako kamienice „według 
starego prawa”. Wiele z nich wciąż stoi wzdłuż ulic Lower East Side i w SoHo. Ustawa z 1901 r. 
dodała dla wszystkich nowych konstrukcji wymóg zaprojektowania dziedzińca na śmieci, 
oświetlenia i środków ochrony przeciwpożarowej.2 

Ustawy o domach czynszowych regulowały normy budowlane i choć skutecznie przyczyniały się 
do poprawy warunków mieszkaniowych, to w żaden sposób nie rozwiązywały nadchodzącego 
problemu, którym był brak mieszkań w przystępnych cenach. W latach trzydziestych XX wieku 
zwolennicy aktywnej polityki mieszkaniowej poszukiwali metod działania po stronie podażowej, 
badając możliwości federalnego finansowania inwestycji lub udzielania gwarancji na budowę 
nowych lokali.3 

Langdon Post, pierwszy przewodniczący NYCHA, oświadczył, że „niemal całe stulecie tzw. 
reform mieszkaniowych w Nowym Jorku dowiodło niezbicie, że regulacje prawne nie rozwiążą 
problemu lokalowego”.4 Post i jego współpracownicy uważali, że „tylko szeroko zakrojony 
federalny program mieszkań subsydiowanych może rozwiązać ten problem”. Pierwsi dyrektorzy 
NYCHA wiedzieli, że aby sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu, miasto rozpaczliwie potrzebuje 

                                                       
1 2017 NYCHVS 
2 Urząd ds. Mieszkalnictwa Miasta Nowy Jork, The Failure of Housing Regulation (1936), str. 5–11. 
3 Patrz Louis H. Pink, The New Day in Housing (1928); Urząd ds. Mieszkalnictwa Miasta Nowy Jork Toward the End 
to be Achieved (1937); Charles Yale Harrison, What Price Subsidy! (1937). 
4 The Failure of Housing Regulation, str. 3, 19. 
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więcej lokali. Z kolei egzekwowanie istniejących praw lokatorskich w stosunku do rentierów 
prowadzących politykę wyzysku było niemożliwe bez miejsc do przesiedlania najemców. 

Na początku lat trzydziestych XX wieku federalna Korporacja Odbudowy Finansowej 
(Reconstruction Finance Corporation, RFC) i Administracja Robót Publicznych (Public Works 
Administration, PWA) przeprowadziły w Nowym Jorku trzy inwestycje na mocy zasad 
organizacyjnych „limited dividend”, w tym w Knickerbocker Village w Lower East Side. Jednak 
całość programu była oparta na próbie przyciągnięcia prywatnych deweloperów, co nie 
powiodło się na dużą skalę.5 Wskutek braku rozwiązania na rynku prywatnym Miasto i stan 
wróciły do pomysłu, który w Stanach Zjednoczonych zrealizowano do tej pory tylko jeden raz — 
własności i obsługi mieszkań dla osób fizycznych przez instytucję publiczną. Utworzenie w 
1934 r. Urzędu ds. Mieszkalnictwa Miasta Nowy Jork stanowiło mocną deklarację, że wszyscy 
nowojorczycy zasługują na bezpieczne i wygodne miejsce do życia.6 

Baza mieszkaniowa NYCHA została zbudowana z pieniędzy miejskich, stanowych i federalnych. 
Dokładniej rzecz ujmując, nieco ponad 100 000 lokali zostało sfinansowanych ze środków 
federalnych, 54 000 — ze środków stanowych i 35 000 — ze środków miejskich. Inwestycje 
miejskie i stanowe były realizowane z pierwotnych źródeł finansowania. Dopiero w latach 60. i 
70. XX wieku część inicjatyw została włączona do programu federalnego.7 Ostatnia fala 
federalizacji miała miejsce w 2010 r., gdy federalną platformą finansową objęto 21 inwestycji.  

Większość inwestycji miała miejsce po II wojnie światowej i była finansowana była na mocy 
ustawy 1949 Housing Act, ustawy 1954 Housing Act i programu rewitalizacji miast z końca lat 
60. W latach 1950–1970 Urząd budował ponad 6000 lokali rocznie — było to niesamowite 
tempo jak na standardy każdej epoki.8 

Inwestycje NYCHA — oraz federalny program mieszkalnictwa komunalnego — miały pierwotnie 
być samowystarczalne, co oznacza, że wszystkie wydatki operacyjne i kapitałowe miały być 
finansowane z czynszów mieszkańców. Na początku lat 60., gdy wiele początkowych inwestycji 
osiągało pierwszy 20-letni cykl kapitałowy, stało się jasne, że finansowanie bieżącej działalności 
z czynszów nie jest możliwe — nie mówiąc nawet o remontach kapitalnych. Ustawa 1969 

                                                       
5 Patrz Emily Rosenbaum i Samantha Friedman, The Housing Divide: How Generations of Immigrants Fare in New 
York’s Housing Market (2007), 98–100; Richard Plunz, A History of Housing in New York City: Dwelling Type and 
Social Change in the American Metropolis (1990), str. 207–8. 
6 Patrz: Toward the End to be Achieved, str. 5. 
7 Inwestycje te są odrębne od 21 „sfederalizowanych” inwestycji, które objęto programem federalnym w 2010 r. w 
ramach rozliczeń podatkowych. 
8 Pod koniec lat 60. XX wieku sześć inwestycji sprzedano wspólnotom mieszkaniowym. Po II Wojnie Światowej 
Urząd wybudował również 11 tymczasowych baraków z prefabrykatów dla weteranów. W latach 1950–1970 Urząd 
wybudował ponad 120 000 lokali. 
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Housing and Urban Development Act ograniczyła wysokość czynszów do 25% dochodów 
gospodarstwa domowego i pierwszy raz wprowadziła federalną dotację operacyjną.9  

W latach 70. i 80. w związku z ciągłymi zmianami demograficznymi publiczne budownictwo 
mieszkaniowe praktycznie stanęło, a dotacje zostały zmniejszone.10 Urząd nadal realizował 
nowe inwestycje w postaci rewitalizowanych kamienic typu „brownstone” oraz zakupów 
gotowych nieruchomości. Po 40 latach realizacji programu wiele inwestycji nie doczekało się 
drugiego cyklu rekapitalizacji. Rozpoczęło to długi okres spadków prowadzących do głębokiego 
deficytu kapitałowego, z którym borykamy się obecnie.  

W latach 90. działania NYCHA były przywoływane jako jedna z niewielu historii udanych 
projektów mieszkalnictwa komunalnego. HUD zajął się wówczas programami mającymi na celu 
pomoc innym urzędom w znacznie trudniejszej sytuacji. Podczas gdy inne miasta otrzymywały 
duże dotacje na rewitalizację w ramach programu HOPE VI, nasz urząd — często nie mogąc 
sprostać wymaganiom cenowym stawianym przez te programy — nie czerpał wiele z tych 
środków. Gdy HUD przystąpił do realizacji pokazowych programów zapewniających 
elastyczność prawną, takich jak Moving-to-Work, nie mogliśmy z nich skorzystać. Gdy w 2013 r. 
rozpoczęto program Rental Assistance Demonstration, deficyty kapitałowe NYCHA były już 
bardzo wysokie. Urząd borykał się też z rosnącymi zaległościami w pracach konserwacyjnych. 

Obecnie w Nowym Jorku jest 3,5 mln lokali mieszkalnych, w tym 2,2 mln lokali do wynajęcia. 
1,2 miliona lokali do wynajęcia podlega jakiejś formie regulacji cen, a 988 000 z nich ma 
stabilizowany lub kontrolowany czynsz. NYCHA posiada i obsługuje 169 425 lokali — 14% 
wszystkich lokali o regulowanej cenie, 8% wszystkich lokali na wynajem i 5 procent wszystkich 
lokali mieszkalnych ogółem.11  

Zasoby mieszkaniowe miasta nie odpowiadają jednak profilowi dochodowemu jego 
mieszkańców. Prawie 1/3 nowojorskich gospodarstw domowych wydaje na czynsz ponad 50% 
swoich dochodów.12 Tylko 14% spośród wszystkich mieszkań do wynajęcia ma czynsz poniżej 
800 dolarów, a tylko 7% poniżej 500 dolarów. Średni czynsz w całej bazie mieszkaniowej NYCHA 
wynosi 525 dolarów. Spośród 79 190 dostępnych lokali do wynajęcia wskazanych w badaniu 
2017 Housing Vacancy Survey tylko w 3532 (4%) oczekiwany czynsz był niższy niż 800 dolarów 
miesięcznie. Urząd NYCHA powstał w celu bezpośredniego rozwiązania tego problemu, czyli 
zapewnienia mieszkań osobom, na których potrzeby rynek nie ma i nie będzie mieć odpowiedzi. 
Tylko 300 000 nowojorskich mieszkań można wynająć za mniej niż 800 dolarów, a 133 000 

                                                       
9 Ustawa 1969 US Housing and Urban Development Act, 24 grudnia 1969 r. Public Law 91–152. 
10 W 1950 r. 75% gospodarstw domowych w mieszkaniach należących do NYCHA prowadziły osoby o białym 
kolorze skóry. W latach 90. ten wskaźnik spadł poniżej 10%. 
11 NYCHA zapewnia również dotacje mieszkaniowe dla 83 225 gospodarstw domowych w formie voucherów 
mieszkaniowych w ramach programu Section 8. 
12 2017 New York City Housing Vacancy Survey (NYCHVS), https://www.census.gov/programs-surveys/nychvs.html.  
 

https://www.census.gov/programs-surveys/nychvs.html
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spośród nich jest własnością NYCHA.13 Lista oczekujących na mieszkanie od NYCHA, która 
obecnie obejmuje 175 000 gospodarstw w przypadku mieszkań komunalnych i 130 000 
gospodarstw w przypadku mieszkań z programu Section 8, jest jasnym dowodem ogromnego 
zapotrzebowania w mieście na takie lokale.14  

Początkowo Urząd miał zapewniać mieszkania poniekąd tymczasowe przy założeniu, że 
mobilność społeczna spowoduje w końcu przeniesienie ich na rynek prywatny. Chociaż ta wizja 
mobilności nigdy nie została zrealizowana, to jednak udało się osiągnąć coś innego: 85 lat bycia 
gwarantem dostępności i stabilności na coraz bardziej niedostępnym i niepewnym rynku. 

Nowy Jork bez NYCHA byłby o wiele bardziej nierównym i niesprawiedliwym miastem. 
Zachowanie tych nieruchomości jest niezbędne dla przyszłości Miasta. 

B. Obecne wyzwania  

Dziś NYCHA niewątpliwie jest w punkcie zwrotnym swojej historii. W styczniu 2019 r. 
przedstawiciele NYCHA podpisali porozumienie ugodowe z Departamentem Mieszkalnictwa i 
miastem Nowy Jork. Po jego podpisaniu prokuratura federalna południowego okręgu Nowego 
Jorku (Southern District of New York, SDNY) i Departament Mieszkalnictwa wycofały skargę 
złożoną w sądzie federalnym i dołączoną do proponowanej ugody w czerwcu 2018 r. W lutym 
2019 r. na mocy Porozumienia HUD powołano również niezależnego obserwatora 
(„Obserwator”).  

Aby przekształcić strukturę, NYCHA musi stawić czoła swojej niedawnej przeszłości. 
Dochodzenie SDNY wykazało, że NYCHA nie zapewnia „przyzwoitych, bezpiecznych i 
higienicznych warunków mieszkaniowych” wymaganych przepisami HUD, dopuszcza się 
wprowadzających w błąd praktyk w odniesieniu do kontroli federalnych i fałszywie twierdzi, że 
przestrzega przepisów dotyczących farb ołowiowych.  

Porozumienie HUD ma i będzie mieć dalekosiężne skutki dla NYCHA. Na przykład wymaga ono 
od miasta Nowy Jork przeprowadzenia w ciągu 10 lat rekordowo wysokich inwestycji 
kapitałowych o wartości 2,2 mld dolarów. NYCHA musi również uzyskać wysokie wartości 
wskaźników w sześciu kluczowych obszarach zgodności z przepisami (nazywanych „filarami”): 
(1) farby ołowiowe, (2) pleśń, (3) ochrona przed szkodnikami i gospodarka odpadami, (4) windy, 
(5) ogrzewanie i (6) kontrole. 

Porozumienie HUD wymaga również od NYCHA wprowadzenia zmian organizacyjnych, w tym 
utworzenia trzech nowych działów oraz przedłożenia planu organizacyjnego. Trzy nowe działy 
to dział zgodności z przepisami, zdrowia związanego ze stanem środowiska oraz kontroli jakości. 
Są one osnową nowej struktury odpowiedzialności w NYCHA i funkcjonują już od ponad roku. W 
tym czasie odegrały już kluczową rolę i przyczyniły się do usprawnienia działań operacyjnych na 

                                                       
13 2017 NYCHVS 
14 https://www1.nyc.gov/assets/nycha/downloads/pdf/NYCHA-Fact-Sheet_2020_Final.pdf 
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każdym szczeblu — przez ustanowienie jasnych procedur i mechanizmów nadzoru w 
poszczególnych obiektach oraz urządzeniach lub systemach.  

Spełnienie chociażby jednego z tych wymogów byłoby wielkim wyzwaniem. NYCHA wraz z 
Obserwatorem i naszymi partnerami z HUD oraz SDNY realizuje wszystkie te zadania 
jednocześnie — w dodatku w środku globalnej pandemii. Dlatego postrzegamy Porozumienie 
HUD i bieżący moment w naszej historii jako niepowtarzalną szansę.  

Porozumienie HUD wymaga, aby „Obserwator i NYCHA wspólnie opracowali «Plan 
organizacyjny» określający zmiany w strukturze NYCHA w zakresie zarządzania, organizacji i 
kadr (w tym regulamin pracy) oraz nadrzędne zasady niezbędne lub właściwe dla osiągnięcia 
trwałej zgodności ze zobowiązaniami NYCHA wynikającymi z Porozumienia”.  

We wrześniu 2019 r. w celu koordynacji wszystkich prac z zespołem Obserwatora — w tym 
rozpoczęcia wspólnych prac nad Planem organizacyjnym — w ramach NYCHA powstało Biuro 
Strategii i Innowacji. Plan przekształcenia przedstawia wspólną wizję niezbędnych zmian 
organizacyjnych, przed którymi stoi NYCHA. Przedstawiono w nim szereg zmian w strukturze 
zarządzania i organizacji NYCHA oraz określono inne strategie zmian w szerokim zakresie zasad 
i praktyk. 
 
Realizacja tej wizji przez zmiany organizacyjne i zmiany w procesach biznesowych będzie stałym 
i długofalowym zadaniem. Zdajemy sobie sprawę, że Plan przekształcenia jest zaledwie 
początkiem procesu ciągłej transformacji NYCHA i że miarą naszego sukcesu będzie sam fakt, 
jak i tempo wprowadzania tych zmian.  
 
Jak wspominaliśmy, wskaźniki efektywności zawarte w Porozumieniu HUD koncentrują się na 
sześciu filarach. Niepowodzenie w osiągnięciu przez NYCHA choćby podstawowych wyników w 
tych obszarach wynika w znacznej mierze z zaszłych niedociągnięć w kapitalizacji bazy 
mieszkaniowej w połączeniu z modelem operacyjnym, który był źle dostosowany do 
świadczenia potrzebnych usług. Dlatego też obecne wyzwania stojące przez NYCHA można 
podsumować w trzech głównych obszarach: 

• Niedopasowanie operacyjne i zła kultura organizacyjna. Organizacja w bieżącym 
kształcie jest słabo przygotowana do zarządzania codziennymi wymaganiami 
związanymi z zarządzaniem 300 inwestycjami oraz realizacją ogromnego, 
długoterminowego programu kapitałowego. 

• Fizyczna degradacja zasobów. Obecne inwestycje kapitałowe wymagają 
finansowania rzędu 40 mld USD. Ponadto kwota ta rośnie w tempie znacznie 
przekraczającym wpływy ze źródeł federalnych, miejskich czy stanowych. 

• Bezprecedensowe wyzwania zdrowotne i gospodarcze. Nasi mieszkańcy już 
wcześniej byli w gorszej sytuacji zawodowej i zdrowotnej. Dziś doszły trudności 
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związane z pandemią i nałożeniem się niekorzystnych zjawisk gospodarczych. 
Podnosi to znaczenie właściwej reakcji NYCHA na oba te zjawiska. 

 

Strategia zmian NYCHA odpowiada na każde główne wyzwanie ukierunkowanym planem działań:  

• Plan przekształcenia określa, jak NYCHA wzmocni swoją strukturę zarządzania i 
kierownictwa, zainwestuje w organizację w celu reorientacji działalności wokół 
nieruchomości, poprawi jakość świadczenia usług dla mieszkańców i skoncentruje się na 
osiągnięciu celów zgodności z przepisami i wskaźników efektywności określonych w 
Porozumieniu HUD.  
  

• Strategia stabilizacji będzie pierwszym w historii NYCHA planem inwestycji 
kapitałowych dla całej bazy mieszkaniowej. Oparliśmy ją na fundamentach projektu 
NYCHA 2.0, który był planem remontów generalnych ponad 62 000 mieszkań w ramach 
programu PACT, nowego budownictwa oraz przenoszenia praw do przestrzeni nad 
powierzchnią nieruchomości. 
 

• Sukces w realizacji tej strategii spowoduje wielomiliardowe inwestycje w 
nieruchomości NYCHA. Strategia na rzecz zatrudnienia i ożywienia gospodarczego 
określa, jak te inwestycje przyczynią się do stworzenia i poszerzenia oferty miejsc 
pracy dla mieszkańców Nowego Jorku oraz do poprawy kondycji i gospodarki miasta.  
  

 Zobowiązania w ramach Porozumienia HUD  
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Porozumienie HUD i prowadzący do niego ciąg zdarzeń są fundamentem niniejszego Planu 
przekształcenia. Musimy zaprojektować i w możliwie krótkim czasie wdrożyć strukturę 
organizacyjną, która wesprze realizację jasno wyrażonych zobowiązań z Porozumienia HUD. Na 
bazie zobowiązań wynikających z Porozumienia HUD określono pięć kluczowych zasad 
organizacyjnych, które zawarto w niniejszym Planie:  

1. NYCHA zmieni sposób prowadzenia działalności przez całościowe wprowadzenie 
nowych zasad i procedur. Na przykład: NYCHA musi wykonywać prace zgodnie z 
federalnymi zasadami zachowania bezpieczeństwa i unikania ekspozycji na ołów, 
prawidłowymi procedurami kontroli i usuwania pleśni oraz zasadami skutecznego 
zwalczania szkodników, które są spójne z tzw. metodą zintegrowanej ochrony przed 
szkodnikami.  

2. NYCHA musi zyskać dynamikę pozwalającą szybko reagować na sytuację w obiektach. 
Na przykład: NYCHA musi szybko reagować na awarie ogrzewania i wind oraz wyznaczać 
kolejność prac tak, aby skutecznie usuwać źródło powstawania pleśni i zapobiegać 
ponownemu pojawianiu się szkodników.  

3. NYCHA będzie monitorować swoje działania, aby zapewnić jakość w miejscach 
świadczenia usług. Na przykład: trzy nowe działy NYCHA — kontroli jakości, zdrowia 
związanego ze stanem środowiska oraz zgodności z przepisami — muszą analizować 
skargi od mieszkańców, wyznaczać specjalistów oraz inspektorów do kontroli, czy 
lokalny personel prawidłowo realizuje swoje zadania, oraz wyciągać wnioski z błędów. 

4. NYCHA będzie terminowo tworzyć i realizować duże projekty. Na przykład: NYCHA 
musi opracować i wykonać plany działań dla konkretnych obszarów i zrealizować duże 
projekty wprost wskazane w Porozumieniu HUD. Są to projekty o kluczowym znaczeniu 
dla rozwiązania systemowych problemów z budynkami oraz poprawy jakości życia w 
naszych obiektach. Będzie to obejmowało formowanie partnerstw publiczno-
prywatnych w celu poprawy w stosownych przypadkach warunków infrastrukturalnych 
oraz usług socjalnych. 

5. NYCHA ustanowi przejrzyste struktury zarządzania, dzięki którym jakość pracy 
poszczególnych osób będzie mierzona w odniesieniu do jasno zdefiniowanych celów. 
Na przykład: NYCHA będzie rozliczać zarządców nieruchomości oraz pracowników biura 
centralnego z jasno zdefiniowanych wskaźników istotnych dla mieszkańców, takich jak: 
(1) usuwanie awarii ogrzewania i wind w ciągu kilku godzin; (2) usunięcie pleśni w ciągu 
tygodnia lub dwóch od zgłoszenia, w zależności od typu skargi; (3) coroczne oceny 
wizualne farb ołowiowych, kontrole okresowe i inspekcje mieszkań. NYCHA musi 
zrestrukturyzować poszczególne działy i wdrożyć szereg modernizacji w procedurach w 
celu wyeliminowania wąskich gardeł, które zakłócają obecnie funkcjonowanie usług. 

 Zasady i procedury 
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Wiodącą rolę w projektowaniu zmian w procesach biznesowych na rzecz realizacji wymogów 
Porozumienia HUD często pełnią zespoły usług technicznych NYCHA. Zarazem praktycznie 
każdy dział NYCHA odgrywa kluczową rolę w zadbaniu o to, by zmiany w procesach 
biznesowych były też sukcesem od strony praktycznej. Działy ds. zgodności z przepisami, 
zdrowia związanego ze stanem środowiska oraz kwestii prawnych odgrywają kluczową rolę w 
opracowywaniu zasad i procedur oraz w doradztwie mającym na celu zapewnienie, że proces 
jest zgodny z prawem lub najlepszymi praktykami. Dział kontaktów ze społecznością 
gwarantuje, że mieszkańcy są zaangażowani w proces i wiedzą, czego mogą się spodziewać. 
Dział IT dostosowuje oprogramowanie w celu automatyzacji i monitorowania kroków 
określonych w procesie biznesowym, a dział HR oraz dział szkoleń i rozwoju zapewniają, że 
pracownicy są zatrudniani i szkoleni zgodnie z zasadami poszczególnych nowych procesów 
biznesowych. Wdrożeniem tych procesów zajmie się dział ds. operacji. NYCHA wymaga 
zaangażowania od wszystkich podmiotów realizujących poszczególne procesy biznesowe — 
od projektu do wdrożenia — a także współpracy obejmującej wszystkie piony.  

 Dynamiczne reagowanie 

W razie awarii pieca lub windy albo zgłoszenia szkodników lub pleśni NYCHA musi być w stanie 
szybko zareagować. Obecnie NYCHA ma problemy z efektywnym określaniem kolejności prac i 
rozmieszczaniem pracowników względem problemów do rozwiązania w ramach całego okręgu 
w trakcie jednego dnia. Opisany w tym planie model dzielnicowy pozwala zarządcom stale 
kontrolować swoje nieruchomości i szybko reagować na wszelkie problemy. Dysponowanie 
wykwalifikowanymi wykonawcami na poziomie dzielnicy sprawia, że pracownicy są zawsze w 
pobliżu i mogą szybko oraz sprawnie wykonywać kolejne zadania jako jeden zespół.  

 Samodzielny monitoring 

Istotnym problemem NYCHA jest realizacja usług przez wykonawców i pracowników na stałym 
wysokim poziomie. Przygotowanie przejrzystej struktury pionowej — od pracownika biura, 
przez zarządcę nieruchomości, dyrektora dzielnicy, aż po wicedyrektora okręgu lub dyrektora 
ds. operacyjnych — pozwoli wprowadzić do działalności operacyjnej wiele warstw 
odpowiedzialności. Ponadto każdy dział centralnego biura NYCHA musi czynnie działać na rzecz 
naszych nieruchomości i mieszkańców. Działy te powinny zarówno monitorować jakość pracy, 
jak i wspierać dział operacyjny w realizacji celów. W Porozumieniu HUD do tych zadań 
wyznaczono konkretnie działy zgodności z przepisami, zdrowia związanego ze stanem 
środowiska oraz kontroli jakości. Ponadto nowy dział ochrony przed szkodnikami i gospodarki 
odpadami będzie mieć sekcję monitoringu, a w dziale bezpieczeństwa zdrowotnego lokali 
zostaną utworzone jednostki, które zapewnią sprawne i skuteczne reagowanie na skargi 
dotyczące pleśni.  

 Realizacja dużych projektów 

Istnieją co najmniej dwa powody problemów z realizacją dużych projektów przez NYCHA. Po 
pierwsze nie zawsze jest jasne, kto odpowiada za realizację dużego projektu w dziale operacji. 
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Dlatego Biuro Zarządzania Projektami w ramach biura centralnego przejmie projekty 
obejmujące całą bazę mieszkaniową, a w lokalnym wdrażaniu tych projektów będą pomagać 
zespoły administracji okręgami w biurach okręgowych. Po drugie ważną zasadą modelu 
dzielnicowego w Planie przekształcenia jest to, że pracownicy NYCHA nadal realizują codzienne 
działania na poziomie nieruchomości lub dzielnicy. Dlatego realizacja dużych projektów będzie 
często wymagać od NYCHA zatrudniania wykonawców zewnętrznych. Modernizacja procedur 
pozyskiwania wysokiej jakości wykonawców ma więc kluczowe znaczenie dla powodzenia planu 
NYCHA. W zakresie budownictwa NYCHA potrzebuje jednej struktury odzwierciedlającej jasny 
zestaw priorytetów i łączącej prace prowadzone przez działy planowania kapitałowego i 
rozwoju nieruchomości na rzecz opracowania planu dla każdego budynku. 

 Zrozumiałe wskaźniki oparte na danych 

Porozumienie HUD wymaga, aby agencja NYCHA prowadziła wewnętrzny nadzór na podstawie 
zestawu jasno zdefiniowanych wskaźników opartych na danych. NYCHA stale gromadzi duże 
ilości danych, takich jak wyniki testów XRF czy raporty o wyłączeniach ogrzewania. Obecnie 
konieczne jest skupienie się na ich analizie z zachowaniem jasnych standardów zarządzania. 
Przeanalizowane dane muszą być wykorzystywane przez dział operacji do decydowania o tym, 
jak reagować i gdzie koncentrować swoje wysiłki w odniesieniu do szkoleń, rekrutacji, 
przydziału pracowników oraz innych inwestycji.  

Dane zostaną również uwzględnione w nowym modelu operacyjnym i nowej strukturze 
zarządzania w celu wprowadzenia odpowiedzialności za konieczne usprawnienia na każdym 
poziomie struktury NYCHA. W ramach każdego obszaru działań związanych z zarządzaniem 
będą sporządzane raporty wykazujące zgodność lub brak zgodności z tymi wskaźnikami. 
Dyrektor generalny i dyrektor operacyjny będą mieć wiedzę, czy NYCHA osiąga zgodność w 
zakresie całej bazy mieszkaniowej. Wicedyrektor okręgu będzie wiedział, czy jego okręg 
zachowuje zgodność z wytycznymi. Dyrektor dzielnicy będzie wiedział, czy jego dzielnica 
zachowuje zgodność ze wskaźnikami opartymi na danych określonymi w Porozumieniu HUD. 
Jeżeli dowolny podmiot odpowiedzialny za dany obszar nie osiągnie wyników na wyznaczonym 
poziomie, konieczne będzie przygotowanie planu wspólnie z partnerami z innych działów na 
rzecz rozwiązania problemu.  
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[OBJAŚNIENIE] Misja i wizja NYCHA 

Kluczowym krokiem w przygotowaniu struktury NYCHA na wyzwania i szanse stojące przed 
agencją teraz i w przyszłości jest oparcie naszej pracy na deklaracji misji oraz wizji 
odzwierciedlającej nasze cele i aspiracje. W ramach przygotowania Planu przekształcenia 
przeprowadziliśmy szereg rozmów z zespołem kierowniczym i innymi pracownikami na temat 
tego, jak ukształtować misję organizacyjną i wspólną wizję przyszłości. Wypracowane nowe 
deklaracje misji i wizji potwierdzają nasze zaangażowanie na rzecz mieszkańców lokali NYCHA i 
uczestników programu Section 8 oraz istotny wkład, jaki NYCHA będzie nadal wnosić w dzielnice 
tworzące Nowy Jork. 

Deklaracja misji  

Misją NYCHA jest zapewnienie nowojorczykom samowystarczalnych, dostępnych, sprzyjających 
integracji społecznej i bezpiecznych lokali oraz wspieranie możliwości awansu ekonomicznego. 

Deklaracja wizji  

NYCHA zmieni orientację na każdym poziomie organizacyjnym — od personelu obsługi 
nieruchomości po pracowników biura centralnego — na rzecz przekształcenia sposobu 
świadczenia usług dla mieszkańców. NYCHA rozszerzy również swój plan rozwoju kapitału 
ludzkiego, uwzględniając inwestycje społeczne w edukację, zdrowie, możliwości zatrudnienia i 
sieci społeczne.  

 Struktura zarządzania 

Sytuacja, która doprowadziła do konieczności zawarcia Porozumienia HUD, wraz z zakresem i 
złożonością przyszłych zadań określonych w Strategii zmian, podkreśla potrzebę wzmocnienia 
struktury zarządzania agencją oraz zbudowania skuteczniejszego, dynamiczniejszego i bardziej 
odpowiedzialnego zespołu kierowniczego. W tym celu Plan przekształcenia proponuje zmiany w 
Zarządzie NYCHA oraz strukturze kierownictwa najwyższego szczebla. 

Zarząd NYCHA liczy siedmiu (7) członków powoływanych przez Burmistrza, w tym trzech (3) 
członków-rezydentów. Burmistrz wyznacza jednego członka na przewodniczącego. Struktura ta 
jest określona w sekcji 402 uchwały NYS Public Housing Law (PHL) oraz w statucie NYCHA.  

Zgodnie ze statutem NYCHA przewodniczący pełni również funkcję dyrektora generalnego 
NYCHA i odpowiada za nadzór nad działalnością i sprawami agencji. W razie niezdolności 
przewodniczącego do działania jego obowiązki przejmuje wiceprzewodniczący. Do obowiązków 
członków Zarządu należy głosowanie nad umowami, uchwałami, zasadami, wnioskami, 
regulaminami i przepisami na regularnie organizowanych posiedzeniach.  

Uchwała PHL określa, że stanowisko przewodniczącego jest płatnym stanowiskiem 
pełnoetatowym. To niespotykane rozwiązanie wśród urzędów ds. mieszkalnictwa w całym 
kraju. Przeważnie rola zarządu jest skoncentrowana wyłącznie na zasadach i nadzorze 
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organizacyjnym. W przeszłości agencja NYCHA była nadzorowana zarówno przez 
przewodniczącego, jak i przez kierownika generalnego, choć podział zadań między te dwa 
stanowiska zmieniał się w czasie. Takie rozdwojone podejście zaciera różnice między 
wyznaczaniem zasad i ich wdrażaniem oraz jest niezgodne z potrzebą istnienia wyraźnego 
rozróżnienia między rolą Zarządu i rolą pracowników oraz silnego i odpowiedzialnego 
przywództwa, które jest potrzebne w celu pełnego wdrożenia licznych zmian wyszczególnionych 
w Strategii zmian. 

Równolegle z innymi zmianami opisanymi w Planie przekształcenia NYCHA zaproponuje zmiany 
legislacyjne w uchwale PHL i przedstawi Zarządowi uchwałę o zmianie statutu w celu stworzenia 
następującej, lepszej struktury zarządzania i kierownictwa (obecna struktura organizacyjna 
NYCHA została przedstawiona w załączniku A):  

 

A. Przewodniczący Zarządu i Zarząd  

Najważniejszą zmianą zaproponowaną w strukturze zarządzania NYCHA jest rozdzielenie ról 
przewodniczącego Zarządu i dyrektora generalnego (Chief Executive Officer, CEO) między dwa 
stanowiska, z pełną podległością służbową CEO wobec Zarządu. Zauważono, że taki podział jest 
powszechny w branży. Posłuży on wzmocnieniu odpowiedzialności oraz lepszemu rozdzieleniu 
ról i obowiązków. Poprzez zmianę uchwały PHL przewodniczący zarządu i wszyscy dyrektorzy 
NYCHA przejdą na niepełnoetatowe, niepłatne stanowiska, z powołaniem przez Burmistrza. 
Rolą przewodniczącego i całego Zarządu ma być wyznaczanie zasad i sprawowanie nadzoru nad 
organizacją. W celu umożliwienia realizacji tej funkcji NYCHA proponuje powołanie trzech 
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nowych komitetów oraz wzmocnienie komitetu istniejącego już w ramach Zarządu. 
Proponowane regulaminy komitetów przedstawiono w załączniku I oraz krótko opisano poniżej.  

Jedynym istniejącym komitetem jest Komitet Audytu i Finansów. Jego zadaniem jest 
ustanowienie rzetelnych procedur i zasad finansowych, zapewnienie integralności 
sprawozdawczości finansowej NYCHA, kontrola wyników finansowych, koordynacja działań z 
wewnętrznymi i zewnętrznymi podmiotami audytorskimi oraz ścisła współpraca z działem 
finansowym NYCHA. 

Zadaniem Komitetu Zgodności Operacyjnej i Kapitałowego będzie kontrolowanie bieżącej 
działalności i inwestycji kapitałowych NYCHA, sprawdzanie, czy działalność NYCHA jest zgodna z 
wymogami ustawowymi i regulacyjnymi, oraz ogólne monitorowanie wyników działań 
operacyjnych i projektów kapitałowych, a także przedstawianie rekomendacji dotyczących 
długoterminowego planowania bazy mieszkaniowej. 

Komitet Mieszkańców i Spraw Społecznych będzie odpowiadać za nadzorowanie spraw 
mieszkańców i społeczności NYCHA. Komitet ma wspierać pomysły na wzmocnienie 
partnerstwa z mieszkańcami oraz pomagać w rozwiązywaniu problemów związanych z 
bezpieczeństwem i ochroną w całej bazie mieszkaniowej.  

Zadaniem Komitetu Zarządzającego będzie informowanie zarządu o najlepszych praktykach w 
zakresie ładu korporacyjnego dotyczących sektora publicznego i mających zastosowanie do 
NYCHA oraz przedstawianie Zarządowi zaleceń dotyczących szkolenia i rozwoju członków 
zarządu zgodnych z najlepszymi praktykami. Naszym celem jest realizacja corocznych szkoleń 
dla członków Zarządu stosownie do najlepszych praktyk HUD i w całej branży. 

Mamy nadzieję, że komitety zostaną oficjalnie powołane w pierwszym kwartale 2021 r. 

B. Dyrektor generalny (Chief Executive Officer, CEO) 

W nowej strukturze rolą CEO będzie realizacja kierunków polityki Zarządu, zatrudnianie 
kierowników wyższego szczebla NYCHA i zarządzanie nimi oraz zapewnienie efektywnego 
przywództwa w organizacji. W ramach tego podejścia CEO będzie kierować dyrektorską 
strukturą kierowniczą z czterema bezpośrednio podległymi dyrektorami nadzorującymi główne 
funkcje organizacyjne zgodnie z opisem poniżej. Statut NYCHA zostanie zmieniony pod kątem 
nowej struktury z zachowaniem elastyczności umożliwiającej dostosowywanie go do nowych 
potrzeb w miarę upływu czasu. CEO będzie nominowany przez Burmistrza, przy czym każda 
nowa nominacja w ciągu najbliższych dziewięciu lat lub w okresie obowiązywania Porozumienia 
(gdyby upływał on szybciej) wymaga uzgodnienia między Burmistrzem, HUD i SDNY. 

C. Dyrektor operacyjny (Chief Operating Officer, COO)  

COO podlegający bezpośrednio CEO przejmie znaczną część istniejącej struktury 
odpowiedzialności dotychczasowego kierownika generalnego. Głównym zadaniem COO będzie 
nadzorowanie wszystkich jednostek organizacyjnych zajmujących się wdrażaniem nowego 
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modelu dzielnicowego opisanego w zakresie opisanych poniżej zadań, w tym działów 
zarządzania nieruchomościami i konserwacji, kontaktów i relacji partnerskich ze społecznością, 
bezpieczeństwa publicznego oraz zespołów administracji okręgami. Zgodnie z wymogami 
Porozumienia HUD dział kontroli jakości będzie nadal podlegać COO, tak jak obecnie podlega 
kierownikowi generalnemu. Zakres kompetencji COO będzie również obejmować program 
mieszkań współfinansowanych (NYCHA Leased Housing). W ten sposób wszystkie lokale 
mieszkalne oraz mieszkania współfinansowane objęte programem voucherów będą podlegać 
temu samemu kierownictwu wykonawczemu.  

D. Dyrektor ds. zasobów i zarządzania kapitałowego (Chief Asset & Capital 
Management Officer, CACMO) 

Jest to nowe stanowisko w NYCHA, które połączy dotychczasowy dział rozwoju nieruchomości i 
dział projektów kapitałowych. Powstanie nowego działu pozwoli lepiej zintegrować i uspójnić 
dotychczasowe działania dwóch zespołów urzędu związanych z budownictwem. Nowy zespół 
będzie działać w oparciu o wspólny zestaw priorytetów i zrealizuje kompleksowe remonty 
mieszkań NYCHA poprzez strategiczne, oparte na danych planowanie bazy mieszkaniowej i 
efektywne kosztowo realizowanie projektów oraz zarządzanie nimi. Zespół przeprowadzi 
również kompleksowe działania w zakresie planowania przestrzennego, aby lepiej dostosować 
się do nowego modelu dzielnicowego zarządzania nieruchomościami NYCHA, wzmocnić 
najbliższe i okoliczne społeczności oraz określić możliwości poprawy stanu zdrowia, edukacji, 
rekreacji i usług socjalnych dla mieszkańców NYCHA. Zespół zajmie się kreśleniem przyszłości 
bazy mieszkaniowej NYCHA przez stosowanie innowacji w materiałach i metodach 
budowlanych, wykorzystanie technologii do poprawy jakości życia mieszkańców oraz ulepszenie 
wydajności i metod zarządzania budynkami.  

Nowy dział będzie ściśle współpracował z Zarządem Powierniczym Mieszkalnictwa opisanym 
szczegółowo w rozdziale 10. Zarząd Powierniczy będzie miał ograniczoną liczbę pracowników, 
powierzając planowanie większych prac budowlanych oraz nadzór nad nimi nowemu działowi. 
W miarę przekształcania kolejnych inwestycji zgodnie z programem Section 8 (PACT) i Strategią 
stabilizacji dotacja kapitałowa NYCHA będzie zmniejszana. Zadania istniejącego działu 
projektów kapitałowych zostaną odpowiednio przesunięte w stronę mniejszych projektów 
wymiany kapitału i współdziałania z nowym procesem planowania bazy mieszkaniowej tak, aby 
zapewnić istnienie planu dla każdego budynku. Nowy dział będzie również ściśle współpracował 
z Zarządem Nieruchomości na rzecz ochrony naszych inwestycji i obsługi płynnego 
przekształcania własności projektów. 

Dział rozwoju nieruchomości będzie nadal nadzorować transakcje PACT/RAD, a także planować i 
realizować transakcje przekazywania nieruchomości na rzecz Zarządu Powierniczego. W miarę 
przekształcania całej bazy mieszkaniowej NYCHA z mieszkań komunalnych na model wsparcia 
projektowego w ramach programu Section 8 zadania działu zarządzania zasobami będą 
zyskiwać na znaczeniu, obejmując egzekucję długoterminowych wymogów związanych z 
zamknięciem transakcji dotyczących nieruchomości oraz postanowień umów o płatności z 
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tytułu pomocy mieszkaniowej (Housing Assistance Payments, HAP) w ramach programu 
Section 8.  

E. Dyrektor finansowy (Chief Financial Officer, CFO) 

Dyrektor finansowy odpowiada za wszystkie zadania związane z budżetem, księgowością i 
planowaniem finansowym oraz zarządzaniem ryzykiem w NYCHA, z bezpośrednią podległością 
wobec CEO. Zakres obowiązków obejmuje także opracowywanie i egzekwowanie odpowiednich 
zasad i procedur finansowych w celu skutecznego zarządzania kapitałem obrotowym oraz 
zapewniania rzetelnych porad w zakresie skutków finansowych decyzji Zarządu. CFO będzie 
również nadzorować przejście NYCHA na budżetowanie na poziomie nieruchomości, 
zapewniając zarządcom nieruchomości więcej kontroli nad zasobami inwestycyjnymi.  

F. Dyrektor administracyjny (Chief Administrative Officer, CAO) 

Podlegający CEO dyrektor administracyjny nadzoruje piony administracyjne, w tym działy HR, 
IT, usług ogólnych i zarządzania łańcuchem dostaw. CAO będzie odgrywać kluczową rolę we 
wdrażaniu i wspieraniu zespołów administracji okręgami, które są podstawowym elementem 
nowego modelu dzielnicowego NYCHA. 

G. Inne obszary funkcjonalne podlegające CEO  

Oprócz nadzorowania czterech (4) dyrektorów CEO będzie bezpośrednio zarządzać działami 
komunikacji, kontaktów z rządem, strategii i innowacji, prawnym (zgodnie z wymogami 
Porozumienia HUD), zgodności z przepisami oraz zdrowia związanego ze stanem środowiska.  

 Nowy model operacyjny NYCHA  

Za 15 lat NYCHA będzie pierwszym w kraju urzędem ds. mieszkalnictwa, który będzie obchodzić 
stulecie istnienia. Od Wielkiego Kryzysu, poprzez program rewitalizacji miast aż do dziś NYCHA 
ma znaczący wpływ na infrastrukturalny i społeczny rozwój Nowego Jorku. Każda epoka wnosiła 
inne kwestie i oczekiwania wobec NYCHA — jako właściciela, zarządcy nieruchomości i 
podmiotu świadczącego usługi socjalne. Obecny zakres kompetencji i działań realizowanych 
przez urząd daleko wykracza poza wyobrażenia burmistrza Fiorello La Guardia czy 
przewodniczącego Langdona Posta z 1934 r. Aby zbudować skuteczną i nowoczesną 
organizację, która będzie w stanie sprostać przyszłym wyzwaniom, musimy najpierw określić 
obowiązki, oczekiwania i zakres odpowiedzialności Urzędu ds. Mieszkalnictwa Miasta Nowy Jork 
na 2020 rok. 

Sama skala działań NYCHA stanowi wyjątkowe wyzwanie. Gdyby inwestycje w samym okręgu 
Brooklyn były realizowane przez samodzielny urząd ds. mieszkalnictwa komunalnego, byłaby to 
druga co do wielkości organizacja tego typu w USA — po pozostałej części NYCHA. Zarządzanie 
największym w kraju urzędem ds. mieszkalnictwa komunalnego oraz największym w kraju 
zarządcą nieruchomości wielorodzinnych znajdujących się w jednym mieście jest trudnym 
zadaniem, którego skala trudności wzrosła dodatkowo wskutek dziesięcioleci odkładania 
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inwestycji kapitałowych i chronicznego niedofinansowania. NYCHA potrzebuje struktury 
organizacyjnej, która pomoże zidentyfikować te wyzwania i możliwi poradzenie sobie z nimi. 

 

Przekształcenie NYCHA będzie wiązało się ze zmianą zarówno struktury operacyjnej, jak i 
sposobu prowadzenia działalności. Przedstawiony poniżej model dzielnicowy stanowi istotny 
krok w kierunku przekształcenia struktury organizacyjnej na poziomie nieruchomości i dzielnicy. 
Jednak aby udało się go wdrożyć, należy go połączyć z nowym mechanizmem świadczenia usług 
i rozwojem kultury służby, która może nadać tym zmianom trwały charakter.  

 Model dzielnicowy: kluczowe zasady 

Sama skala NYCHA stanowi ogromne wyzwanie organizacyjne i może stawiać pracowników 
przed problemami niemalże niemożliwymi do rozwiązania. Obecna struktura organizacyjna 
pozbawiona zrównoważonych procesów i systemowych rozwiązań skomplikowanych 
problemów może zwiększać stres przez nadmierne obciążanie pracowników z pierwszej linii.15 
Na przykład jeden regionalny kierownik zasobów obecnie odpowiada za dwie lokalizacje 
oddalone od siebie o 22 mile — czyli co najmniej godzinę jazdy samochodem w ciągu dnia. Jak 
mamy sprawować „nadzór właścicielski”, gdy jest to w praktyce niemożliwe? Plany działań 
wynikające z Porozumienia HUD spowodowały również lawinę nowych wniosków o 
zapewnienie zgodności z przepisami, która obciążyła pracowników z pierwszej linii bez 
zapewnienia stosownego zwiększenia ilości zasobów. Upełnomocnienie pracowników NYCHA 

                                                       
15 Plan przekształcenia, Property Management Workshop, 19 lutego 2020 r.; KPMG, Current State Observations and 
Maturity Assessment, str. 10, 408, 421, 457. 
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oznacza zmniejszenie tych obciążeń i stworzenie struktury organizacyjnej, która wesprze ich w 
dążeniu do skutecznego działania i nie będzie karać za to, że nie dokonują cudów. 

Inwestycje NYCHA powstawały w obrębie istniejących dzielnic, a w niektórych przypadkach 
nawet całkowicie je zastępowały.16 Poznanie kontekstu powstawania inwestycji NYCHA w 
odniesieniu do sąsiednich społeczności jest niezbędne do poprawy świadczenia usług i 
wzmocnienia relacji z tymi społecznościami. Wiele inwestycji było realizowanych do wewnątrz, 
jako samowystarczalne projekty, które izolowały mieszkańców od otoczenia i Miasta. Nowy, 
skoncentrowany na nieruchomościach model zarządzania, który wspiera nasze inwestycje, 
pozwoli spojrzeć z nowej perspektywy na potrzeby społeczności i wzmocni powiązania 
pomiędzy inwestycjami NYCHA i sąsiednimi dzielnicami. 

Finalnie model ten będzie stanowić podstawę każdego obszaru działania urzędu. Wybierając 
inwestycje do przekształcenia zgodnie z programem PACT lub przeniesienia do Zarządu 
Powierniczego, będziemy analizować ich wpływ na sąsiedztwo. Dzięki temu nasza baza 
mieszkaniowa będzie efektywniejsza i łatwiejsza w zarządzaniu. 

W przyszłości NYCHA zorganizuje Zarząd Nieruchomości w ramach czterech jednostek 
geograficznych (okręgów) — Manhattan, Bronx, Brooklyn i Queens/Staten Island. Każdy zespół 
będzie kierowany przez wicedyrektora okręgu i będzie nadzorował oraz wspierał wszystkie 
inwestycje NYCHA na danym obszarze, w tym o mieszanym finansowaniu i NGO1 — obecnie 
zorganizowane jako „okręgi funkcjonalne” odrębne od pozostałej części bazy mieszkaniowej.  

Każda z czterech jednostek okręgowych zostanie podzielona na grupy dzielnicowe. 
Uporządkowanie baz mieszkaniowych według grup dzielnicowych jest zgodne z ogólnie 
przyjętymi praktykami zarządzania nieruchomościami na dużą skalę i zastąpi obecną 
zróżnicowaną, mylącą strukturę regionalną NYCHA. Na przykład w istniejącym systemie jeden 
regionalny kierownik zasobów (Regional Asset Manager, RAM) nadzoruje inwestycje Rutgers 
Houses na Lower East Side, Stapleton Houses na Staten Island i Bay View Houses na Canarsie. 
Kolejny nadzoruje inwestycje Jackson Houses w South Bronx oraz Edenwald Houses i Boston 
Secor w pobliżu linii Westchester County. Zakres odpowiedzialności w przypadku tych ról jest 
wystarczająco złożony bez dodatkowych, niepotrzebnych utrudnień geograficznych. 

                                                       
16 Marcuse, Peter, The Beginnings of Public Housing in New York. Journal of Urban History. 1986; 12(4): 353–390. 
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Przejście na okręgi geograficzne ułatwi świadczenie usług w zakresie zarządzania 
nieruchomościami na poziomie dzielnic. Utworzymy 30 dzielnicowych baz mieszkaniowych, z 
których każda będzie składać się z 4000–8000 lokali nadzorowanych przez 
dyrektora dzielnicy, któremu zostanie powierzony większy zakres 
uprawnień decyzyjnych i kontroli nad zasobami niezbędnymi do skutecznej 
realizacji usług i zapewnienia zgodności na poziomie poszczególnych 
nieruchomości. Nowe bazy mieszkaniowe będą znacznie mniejsze i mocniej 
związane z otoczeniem niż obecne zasoby RAM. Na przykład dyrektor 
dzielnicy Brownsville będzie nadzorować dziewięć inwestycji 
zlokalizowanych między Rockaway Avenue a Van Sinderen Avenue w 
Brooklynie. Dyrektor dzielnicy Alphabet City-LES będzie nadzorować trzy 
duże inwestycje przylegające do FDR i pięć mniejszych lokalizacji wzdłuż 
Avenue B i Avenue C. 

Uporządkowanie bazy mieszkaniowej NYCHA według dzielnic miasta 
pomoże dyrektorom dzielnic poznać unikatowe potrzeby i wyzwania 
związane z poszczególnymi dzielnicami i inwestycjami. NYCHA oczekuje, że 
więcej osób nadzorujących będzie miało „oko na budynki”, a względna 
bliskość miejsc w ramach poszczególnych baz mieszkaniowych pozwoli 
każdemu z dyrektorów spędzić więcej czasu na każdej inwestycji niż jest to możliwe przy 
obecnej strukturze RAM. 

Dyrektorzy dzielnic będą odgrywać istotną rolę w Planie przekształcenia i są kluczowym 
elementem nowego podejścia NYCHA do zarządzania i świadczenia usług. Muszą oni stać się 
prawdziwymi zarządcami swoich baz mieszkaniowych i działać zgodnie z rytmem życia 
mieszkańców, aby w pełni poznać ich pragnienia, potrzeby i problemy. Muszą znać swoje 
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obiekty na wylot, wypracować własne spojrzenie na priorytety i informować o tych priorytetach 
administrację okręgu oraz biuro centralne. 

Dzielnica ma być głównym węzłem w kontaktach z biurem centralnym. Każda dzielnica będzie 
mieć wsparcie ze strony uprzednio scentralizowanych zespołów, w tym działów HR, zarządzania 
dostawami i finansowego. Naszym celem jest zapewnienie szybkich, elastycznych usług 
wspierających działania na poziomie nieruchomości.  

Częścią tego modelu będzie także ocena każdej „skonsolidowanej” inwestycji — tj. pozbawionej 
własnej, lokalnej administracji i obsługiwanej przez personel z innej lokalizacji. Większość 
nieruchomości skonsolidowanych to mniejsze, często rozproszone inwestycje — chociaż w tej 
grupie jest także kilka większych projektów. Wskutek podziału zadań takie inwestycje nie 
zawsze otrzymują wystarczająco dużo uwagi w zakresie konkretnych potrzeb i wyzwań. Po 
wdrożeniu modelu dzielnicowego wszystkie skonsolidowane inwestycje zostaną ocenione pod 
kątem ewentualnej rekonfiguracji lub, jeśli będzie to uzasadnione, założenia nowych biur 
administracyjnych. Priorytet nadamy większym projektom — o ilości pracy uzasadniającej 
zatrudnienie pracownika na pełny lub niepełny etat — które są oddalone o co najmniej pół mili 
od bieżącego biura administracyjnego. 

 Zespoły administracji okręgami 

Każda z czterech geograficznych jednostek okręgowych będzie wspierana przez zespół 
pracowników reprezentujących podstawowe piony pomocnicze z biura centralnego — zasoby 
ludzkie, IT, zamówienia, finanse itd. Zmiana struktury ma celu przełamanie wzajemnej izolacji 
między pracownikami obsługi nieruchomości i personelem biura centralnego, ułatwienie 
realizacji podstawowych funkcji pionów pomocniczych na poziomie nieruchomości oraz 
rozwiązanie często zgłaszanych problemów pracowników obiektów (np. długi czas oczekiwania 
na reakcję centrali).  

Dyrektor administracji okręgu podlegający wicedyrektorowi okręgu będzie odpowiadać za takie 
zorganizowanie wszystkich zadań pionów pomocniczych biura centralnego, aby usprawnić 
świadczenie usług na poziomie dzielnicy i nieruchomości. Do każdego biura okręgowego 
zostaną oddelegowani pracownicy z różnych działów, którzy będą nadal podlegać właściwym 
dyrektorom z biura centralnego. Pomoże to zapewnić spójność wdrażania procesów we 
wszystkich okręgach. Na przykład do brooklińskiego biura okręgowego zostanie przydzielony 
specjalista ds. HR, który będzie usprawniał przepływ informacji i działań związanych z wakatami, 
rekrutacją, zakwaterowaniem i innymi działaniami kadrowymi. Ponieważ listy pracowników 
służb cywilnych są używane w całej administracji miejskiej i urzędowej, ważnym zadaniem 
specjalisty będzie koordynacja działań z innymi okręgami oraz z działem HR w biurze 
centralnym.  

Koordynatorzy okręgowi podlegają przez swoje struktury funkcjonalne dyrektorowi w biurze 
centralnym. Pozwoli to usprawnić rozwój zawodowy i przebieg kariery, zapewni standaryzację 
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systemu ocen oraz zachęci do koncentrowania się na wynikach operacyjnych. Aby mieć 
pewność, że każdy zespół dzielnicowy działa zgodnie z ustalonymi standardami, wykorzystamy 
narzędzia do zarządzania wynikami.  

 Pobieranie czynszu 

Agencja NYCHA, podobnie jak wielu właścicieli nieruchomości, stanęła w obliczu znaczącej 
utraty dochodów z najmu wskutek pandemii COVID-19. Całkowita wysokość czynszu 
pobranego w okresie od stycznia do września 2020 r. wyniosła tylko 751 mln USD w 
porównaniu z 804 mln USD w tym samym okresie rok wcześniej. Spadek łącznych wpływów z 
czynszu z powodu pandemii wyniósł 4%. 20 marca 2020 r. gubernator stanu Nowy Jork wydał 
rozporządzenie wykonawcze 202.8, w którym zadeklarował, że przez 90 dni nie będą 
prowadzone żadne eksmisje mieszkańców ani punktów komercyjnych. Sąd Nowego Jorku 
przedłużył ten zakaz do 1 października. W marcu Kongres Stanów Zjednoczonych przyjął 
uchwałę CARES Act, która do 24 sierpnia 2020 r. zakazywała eksmisji z powodu niepłacenia 
czynszu. Wszystkie trzy zakazy eksmisji już wygasły. Ponadto legislatura stanu Nowy Jork 
przyjęła w czerwcu ustawę Tenant Safe Harbor Act, zakazującą eksmisji z powodu niepłacenia 
czynszu przez najemców, którzy doświadczyli trudności finansowych w okresie epidemii 
COVID-19. Zakaz jest bezterminowy i utraci ważność dopiero, gdy wygasną wszystkie 
ograniczenia prowadzenia działalności gospodarczej i zgromadzeń wprowadzone wskutek 
epidemii. Centrum Kontroli i Profilaktyki Chorób (Centers for Disease Control and Prevention, 
CDC) również wydało niedawno wytyczne zakazujące eksmisji z powodu niepłacenia czynszu 
wobec lokatorów, których dochody znacząco spadły. Zakaz CDC wygasa 1 stycznia 2021 r. 
NYCHA będzie systematycznie analizować wszystkie ustawy, przepisy prawa oraz 
rozporządzenia dotyczące eksmisji. Spodziewamy się, że w 2021 r. również odnotujemy 
znaczący spadek ściągalności czynszów. 

Jednak liczba gospodarstw domowych, które nie płacą czynszu, rosła już od lat — długo przed 
pandemią. Gospodarstwo domowe jest uznawane za niepłacące czynszu, gdy jego saldo 
należności jest większe niż zero. Od września 2019 r. do września 2020 r. liczba niepłacących 
czynszu gospodarstw domowych wzrosła o 20% (7342) — z 36 663 we wrześniu 2019 r. do 
44 005 we wrześniu 2020 r.  

  



16 listopada 2020 r. — do celów dyskusji, nie do dystrybucji 

31 
 

Gospodarstwa domowe niepłacące czynszu ogółem wg miesięcy 

 

Skumulowany wskaźnik ściągalności czynszu określa stosunek pieniędzy, które agencja NYCHA 
powinna pobrać, do rzeczywiście pobranej kwoty. Jest to miara stosowana przez HUD. Do 
pewnego momentu ta wartość w NYCHA wynosiła stale powyżej 90%. Jednak w sierpniu 2019 r. 
liczony dla ostatnich 12 miesięcy wskaźnik spadł poniżej 90% — i spada dalej każdego miesiąca. 
W lutym 2020 r. skumulowany wskaźnik ściągalności czynszu wyniósł 88%, a do września 2020 
r. spadł do 84%. Ściągalność czynszu charakteryzuje się trendami sezonowymi, jednak w tym 
samym czasie w roku ubiegłym (wrzesień 2019) skumulowany wskaźnik ściągalności czynszu 
wynosił 89%. NYCHA prognozuje na koniec roku stratę z tytułu nieściągniętego czynszu w 
wysokości 67 mln USD. 

Poniżej przedstawiamy zestawienie ze stycznia 2020 r., które pokazuje kroczącą, 12-miesięczną 
średnią za poprzedni rok, oraz bieżące zestawienie za wrzesień 2020 r. 
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Skumulowany wskaźnik ściągalności czynszu (styczeń 2019 – styczeń 2020) 

 

 

Skumulowany wskaźnik ściągalności czynszu (wrzesień 2019 – wrzesień 2020) 

 

 

Agencja NYCHA zaprzestała pobierania opłat w biurach co najmniej 15 lat temu, przenosząc 
pobór do centralnego miejsca (banku) i przyjmując opłaty pocztą. Głównym powodem tej 
zmiany były kwestie bezpieczeństwa zarówno mieszkańców, jak i pracowników, a także 
problemy z przechowywaniem pieniędzy z czynszu w biurze. NYCHA oferuje teraz mieszkańcom 
8 różnych sposobów płacenia czynszu:  
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Uważamy, że istniejące metody pobierania czynszu są w zupełności wystarczające. Zaległości 
czynszowe nie wynikają z braku fizycznej możliwości wnoszenia wpłat, tylko z braku środków 
finansowych lub innych problemów. W celu rozwiązania problemu braku wpłat 
przeanalizowaliśmy różne możliwe sposoby reakcji, m.in. powołując grupę roboczą ds. trwałych 
długów. PHTA pracuje nad propozycją rozwiązania problemu zaległości czynszowych 
powstałych wskutek epidemii COVID-19, która wzmocni i ulepszy naszą aktualną politykę w 
zakresie umów o spłatę długu, sklasyfikuje gospodarstwa domowe według poziomu dochodów 
(aby pomóc w ustaleniu priorytetów i określeniu najlepszego podejścia), a także zbada 
możliwość modyfikacji innych zasad. 

 Działania konserwacyjne — modernizacja systemu zleceń 

Wykwalifikowani wykonawcy pełnią niezwykle istotną rolę w działaniach dotyczących 
inwestycji NYCHA. Realizują oni szeroki wachlarz zadań, które mają bezpośredni wpływ na 
jakość życia mieszkańców. Są to m.in.: usuwanie awarii sieci wodno-kanalizacyjnych i 
elektrycznych, wykonywanie mnóstwa drobnych napraw budynków i mieszkań oraz wiele 
innych prac o kluczowym znaczeniu. Dlatego istotnym elementem Planu przekształcenia jest 
poprawa mechanizmów skutecznego, wydajnego nadzorowania i monitorowania 
wykwalifikowanych wykonawców w kontekście niszczejących/starzejących się budynków i 
skomplikowanych zasad pracy.  

W trakcie prac nad Planem przekształcenia usłyszeliśmy od mieszkańców i pracowników, że 
przeniesienie ośrodka decyzyjnego kierującego pracami wykwalifikowanych wykonawców bliżej 
konkretnych nieruchomości przyczyniłoby się do istotnej poprawy zdolności NYCHA do 
efektywnego świadczenia usług konserwacyjnych. Taka zmiana przybliżyłaby NYCHA do 
struktury z początku lat 90. XX w. W ciągu ostatnich 20 lat ograniczenia budżetowe i presja na 
obniżenie kosztów doprowadziły do zwolnienia prawie 3000 pracowników, w tym wielu 
wykwalifikowanych wykonawców. Zmusiło to urząd do przejścia na bardziej scentralizowany 
model. Powrót do modelu zdecentralizowanego i konieczność zapewnienia odpowiedniego 
pokrycia usług oznacza zapotrzebowanie na dodatkowy personel. 

W ramach wsparcia modelu dzielnicowego rozpoczynamy pilotażowy program w dzielnicy 
Western Queens, który pozwoli przetestować nową metodę przydzielania i rozmieszczania 
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wykwalifikowanych wykonawców. Przedstawiciele najbardziej poszukiwanych specjalizacji — 
w tym malarze, stolarze i hydraulicy — zostaną przeniesieni do konkretnych inwestycji, w 
których będą nadzorowani i kierowani przez dzielnicowych inspektorów i planistów. 
Wykonawcy o specjalizacjach, na które jest duży popyt, zostaną przeniesieni na poziom 
dzielnicy, gdzie będą obsługiwali od 2 do 4 inwestycji. Z decentralizacji rozmieszczenia 
wykwalifikowanych wykonawców w poszczególnych inwestycjach płynie wiele korzyści. Dzięki 
stałej obecności zespołu na miejscu mieszkańcy i pracownicy mogą budować relacje, które 
promują odpowiedzialność. Z czasem pracownicy zdobywają specjalistyczną wiedzę na temat 
unikatowych problemów, z jakimi borykają się obsługiwane przez nich budynki i systemy, co 
pozwala na zapewnienie lepszej obsługi. W przypadku zleceń złożonych, które wymagają 
sekwencyjnej pracy kilku różnych wykwalifikowanych wykonawców, członkowie jednego 
zespołu mogą się łatwiej skomunikować w celu rozwiązania problemów i zaplanowania pracy. 
Wreszcie pracownicy nie spędzają dużo czasu na podróżach między lokalizacjami, co pozwala 
uzyskać większą wydajność.  

Podejmowane wcześniej przez NYCHA próby decentralizacji rozmieszczenia wykwalifikowanych 
wykonawców nie powiodły się. W związku z tym gdy pod koniec 2019 r. agencja NYCHA 
nawiązała współpracę ze specjalistyczną firmą Carpedia zajmującą się poprawą wydajności 
zlecania prac, wybrano metodę partycypacyjną. W odróżnieniu od dotychczasowej metody 
projektowej opartej na podejściu odgórnym i wdrożeniowym metoda partycypacyjna angażuje 
wszystkich interesariuszy, sprawiając, że uzyskany wynik zaspokaja ich potrzeby. Pierwsze kilka 
miesięcy poświęciliśmy na rozmowy o wkładzie mieszkańców w kwestie związane z obsługą 
zleceń. Następnie pracownicze grupy fokusowe we współpracy z okręgowym lokalnym 
personelem sporządziły mapę rzeczywistych procesów realizacji zleceń. Okazało się, że niewiele 
z nich jest ustandaryzowanych między okręgami. W ramach tego procesu firma Carpedia 
zidentyfikowała pięć obszarów wymagających poprawy: 1) zarządzanie wynikami, 2) 
przydzielanie osób, 3) ustalanie zakresu obowiązków, 4) przydzielanie zadań, 5) zarządzanie 
zaopatrzeniem. Pełna lista zaleceń została przedstawiona w załączniku B. 

Firma Carpedia przeprowadziła również analizę danych dotyczących zaległości w realizacji 
zleceń NYCHA w celu określenia dodatkowego zapotrzebowania na zasoby. Efektem tej pracy 
jest rekomendacja wspomnianego wcześniej programu pilotażowego realizowanego w okresie 
od 1 października do 31 grudnia 2020 r., w którym pracownicy sami udoskonaliliby nowy 
proces. Ocena programu pilotażowego zostanie przeprowadzona od 1 stycznia do 28 lutego 
2021 r. Jeśli przyniesie on oczekiwane wyniki, zmiany zostaną wprowadzone w całej bazie 
mieszkaniowej NYCHA do końca 2021 r. Planowane jest również wdrożenie w całej bazie 
opracowanych w programie pilotażowym zmian procesowych — w tym odwzorowanie godzin 
pracy z systemu Kronos na godziny pracy w systemie Maximo oraz „podejście oparte na 
zadaniach”. „Podejście oparte na zadaniach” pozwala na większą przejrzystość z pełnym 
śledzeniem — od pierwszego wezwania przez mieszkańca do zakończenia wszystkich prac w 
lokalu — i zaplanowanie wykonania żądanej usługi przez wszystkich potrzebnych wykonawców 
od razu przy pierwszej wizycie.  
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Jeśli program pilotażowy planowania prac przez wykwalifikowanych wykonawców zostanie 
rozszerzony na wszystkie inwestycje, NYCHA rozważy dodanie stanowiska starszego 
konserwatora na poziomie dzielnicy — podobne stanowiska znajdowały się w naszej strukturze 
od początku lat 60. do lat 90. Historycznie działalność NYCHA była podzielona na dwa piony — 
pion zarządczy, który obejmował zarządców nieruchomości i asystentów mieszkaniowych w 
zadaniach administracyjnych, oraz pion konserwacyjny, który obejmował wykwalifikowanych 
wykonawców i konserwatorów w zakresie prowadzenia remontów. Obecnie te piony zostały 
wymieszane — nadzorca budynku mieszkalnego należący do pionu konserwacyjnego podlega 
zarządcy nieruchomości należącemu do pionu zarządczego. Choć obecni regionalni kierownicy 
zasobów mogą pochodzić z obu pionów, to zdecydowana większość wywodzi się z pionu 
zarządczego. Kierowanie większą liczbą prac z poziomu dzielnicy może spowodować 
konieczność wsparcia dyrektorów dzielnic przez wysoko wykwalifikowanych zastępców ds. 
konserwacyjnych, którzy mogą nadzorować kierowanie konserwatorów do zadań i udzielać im 
fachowych porad technicznych.  

 Alternatywne harmonogramy pracy (Alternative Work Schedule, AWS) 

Sytuacja w każdej nieruchomości może ulec znaczącemu pogorszeniu także po godzinach pracy 
lub w weekendy. Dlatego w ramach wsparcia modelu dzielnicowego i poprawy stanu 
nieruchomości NYCHA dąży do wprowadzenia bardziej elastycznych, zapewniających większą 
responsywność harmonogramów pracy dozorców i konserwatorów.  

Pierwszym krokiem tego procesu było wydłużenie czasu pracy dozorców obiektów NYCHA. 
Dozorcy są odpowiedzialni za sprzątanie terenu i korytarzy oraz inne prace porządkowe. W 
wyniku zawartego pod koniec 2018 r. porozumienia między NYCHA i Local 237 (związkiem 
zawodowym reprezentującym lokalny personel NYCHA) pracownicy budowlani mogą pracować 
według alternatywnych harmonogramów pracy obejmujących cztery 10,5-godzinne dni robocze 
w tygodniu. Wcześniej zmiana robocza w NYCHA trwała tradycyjnie od 8:00 do 16:30, od 
poniedziałku do piątku. Harmonogramy te zostały po raz pierwszy wprowadzone w wybranych 
inwestycjach w kwietniu 2019 r. Globalnie wdrożyliśmy je w lutym 2020 r. Od tego czasu około 
75% personelu budynków pracuje według alternatywnych harmonogramów pracy. 

Przeznaczenie AWS jest dwojakie. Po pierwsze przez zmianę godzin pracy w ciągu tygodnia i 
wydłużenie godzin dostępności personelu na miejscu twórcy programu chcieli zwiększyć 
szybkość reakcji na zgłoszenia mieszkańców, zwłaszcza dotyczące śmieci. W ramach AWS udział 
lokalnego personelu przydzielonego do pracy w dowolnym konkretnym dniu tygodnia waha się 
od 92,5% (w poniedziałki, w celu obsługi odpadów z weekendu) do 62,5% w piątek i 30% w 
sobotę i w niedzielę. Jednak chociaż początkowo postrzegaliśmy tę zmianę jako sposób na 
zwiększenie dostępności pracowników w weekendy, to końcowy efekt był odwrotny. W 
tradycyjnym harmonogramie 100% dozorców pracuje od poniedziałku do piątku, od 8:00 do 
16:30, a formuła „1/3 + 1” pozwala dozorcom pracować pięć godzin dziennie w sobotę i 
niedzielę. W harmonogramie AWS codziennie na miejscu jest mniej dozorców, a tylko 30% z 
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nich pracuje w sobotę i niedzielę przez dziesięć godzin. W przypadku zespołu 30 dozorców 
liczba dozorców na miejscu w weekendy spadła o dwie osoby (z 11 do 9). 

Po drugie program miał na celu zmniejszenie kosztów nadgodzin lokalnego personelu. 
Uprzednio wszystkie prace w weekendy — planowane i nieplanowane — były wynagradzane w 
wysokości 150% normalnego wynagrodzenia pracownika. Taka sama stawka dotyczyła też 
nadgodzin w dni powszednie. W ramach AWS pracownicy otrzymują 120% zwykłej stawki za 
planowane prace w weekendy i 150% za wszystkie pozostałe nadgodziny. Jednak harmonogram 
AWS ostatecznie nie spowodował zmniejszenia, tylko zwiększenie kosztów. 

Od początku programu AWS słyszeliśmy od wielu mieszkańców i pracowników, że nie działa on 
zgodnie z założeniami.17 W czerwcu 2020 r., w ramach Planu przekształcenia agencja NYCHA 
nawiązała współpracę z Public Policy Lab — organizacją pozarządową konsultującą innowacyjne 
rozwiązania administracyjne — w celu oceny programu AWS dla dozorców i przygotowania 
rekomendacji.18 Konsultant wybrał trzy lokalizacje, w których uważnie obserwował wszystkie 
działania pracowników i przeprowadził z nimi rozmowy. W celu zbadania nastrojów wśród 
mieszkańców i pracowników w związku z programem AWS i planowanymi korzyściami agencja 
NYCHA rozesłała również ankietę na jego temat. Około 90% pracowników i 68% mieszkańców, 
którzy na nią odpowiedzieli, stwierdziło, że program AWS po roku od wdrożenia nie przyniósł 
korzyści w ich inwestycjach. Odpowiedzi na to pytanie były zasadniczo niezależne od długości 
zatrudnienia lub zamieszkania.  

W wyniku obserwacji pracy i wywiadów z pracownikami przy kilku inwestycjach oraz po analizie 
wyników ankiety przeprowadzonej w całym mieście Public Policy Lab stwierdziło, że program 
AWS nie zrealizował żadnego mierzonego celu (odpowiedzialność, szkolenia, wydajność, 
morale, bezpieczeństwo i relacje). Przedstawiona NYCHA rekomendacja wskazywała, aby 
zlikwidować AWS u większości dozorców i wprowadzić znaczące zmiany u reszty personelu z 
następujących powodów: 

o Aby zapewnić wystarczającą liczbę pracowników w rozszerzonych godzinach w 
ramach obecnego harmonogramu AWS, konieczny byłby znaczny wzrost 
zatrudnienia — do 55%. 19 20 

o Tylko w poniedziałki do dyspozycji jest wystarczająca liczba pracowników do 
wykonania niezbędnych zadań w zwężonym harmonogramie tygodniowym.  

                                                       
17 Plan przekształcenia, Resident Association Breakfast, 12 lutego 2020 r.; Property Management Workshops I and II. 
18 Mapa drogowa KPMG, str. 46; KPMG, Current State Observations and Maturity Assessment, str. 62. 
19 Biorąc pod uwagę, że dodatek za pracę w nadgodzinach wynosi 80%, jest to bardziej opłacalne niż zatrudnianie 
nowych pracowników. 
20 Chociaż nadal konieczne może być znaczne zwiększenie liczby pracowników, odsetek ten może być zawyżony — 
obserwacja poziomu zatrudnienia była prowadzona podczas epidemii COVID-19, tj. okresu o wyższej niż średnia 
liczbie nieobecności. 
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o Korzyści związane z mobilnością personelu są ograniczone. Nadzorcy zgłaszali, że 
wysyłanie niedoświadczonego mobilnego (a więc mało skutecznego) personelu 
do odpowiednich lokalizacji stosownie do potrzeb nie było pomocne.  

• Nawet gdyby zwiększyć liczbę pracowników do niezbędnego poziomu, program AWS nie 
spełniłby swoich założeń. 

o Wydłużanie czasu pracy na wieczór okazało się nieproduktywne. Chociaż zgodnie 
z oficjalną polityką wieczorami pracownicy mogą pracować na inwestycji w 
parach, to zaobserwowano, że z powodów bezpieczeństwa dozorcy pracują tylko 
w pobliżu biura administracji, a nie wewnątrz budynków.  

o Public Policy Lab: „Harmonogram AWS zmniejszył wzajemne koleżeństwo i 
zaufanie wśród pracowników. Wcześniej, w tradycyjnym schemacie, dozorcy 
współpracowali ze sobą. Dziś uważają, że pracują przeciwko sobie. Doprowadziło 
to do tego, że niektórzy pracownicy nie biorą odpowiedzialności za swoje 
zadania i zostawiają dozorcę odpowiadającego za następny dzień z dodatkową 
pracą. Praca w warunkach harmonogramu AWS zwiększyła poziom stresu w życiu 
prywatnym dozorców. Niektórzy dozorcy wyrażali frustrację z powodu długich 
godzin pracy i wczesnych godzin jej rozpoczynania, ponieważ miało to głęboki 
wpływ na ich życie rodzinne”. 

Przeprowadzone badania wykazały, że wprowadzenie harmonogramu AWS wśród dozorców nie 
tylko jest finansowo niewykonalne, ale nawet gdyby udało się go sfinansować, to jego założenia 
nie zostałyby zrealizowane. Rekomendacją Public Policy Lab było przywrócenie dozorców 
przypisanych do budynków (klasy J) do tradycyjnego harmonogramu oraz nadanie dozorcom 
przypisanym do zadań (klasy G i X) harmonogramu 07:00–15:30 codziennie i na zmianę co drugi 
weekend. NYCHA zamierza wziąć te zalecenia pod uwagę, jednak dział HR wyraził obawę, że w 
takiej sytuacji dozorcy klasy X i G mogą decydować się na degradację do klasy J, ponieważ będą 
woleli pracować według tradycyjnego harmonogramu. Pracownicy mogą preferować nieco 
niższe wynagrodzenie podstawowe w zamian za brak konieczności pracy w weekendy, który to 
czas wolą poświęcić na uczestnictwo w wydarzeniach religijnych, opiekę nad dziećmi itd. W 
związku z tym NYCHA analizuje obecnie program pilotażowy oparty na tych zaleceniach. 
Przeniesienie dozorców do nowego harmonogramu wymagałoby znacznych inwestycji. NYCHA 
musi porównać korzyści płynące ze zmiany harmonogramu AWS dozorców w stosunku do jego 
całkowitego usunięcia, biorąc pod uwagę wykazane korzyści z tradycyjnego harmonogramu.  

W końcowym ustaleniu stwierdzono, że wprowadzenie harmonogramu AWS dla dozorców było 
kosztowną i obciążającą inicjatywą zarówno dla pracowników, jak i mieszkańców. Zauważono 
także, że zdaniem mieszkańców i pracowników harmonogram AWS będzie lepiej pasował do 
pracy konserwatorów. NYCHA pracuje już nad rozszerzeniem AWS na konserwatorów. 
Planujemy rozpoczęcie wdrożenia w styczniu 2021 r. Wprowadzenie harmonogramu AWS dla 
konserwatorów pozwoli pracującym mieszkańcom na umawianie wizyt w lokalach w godzinach 
wieczornych i w weekendy. Istnieją znaczące różnice między harmonogramami AWS dla 
dozorców i dla konserwatorów. W przeciwieństwie do harmonogramu dla dozorców, u 
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konserwatorów nie ma wczesnej porannej zmiany. Dodatkowo zamiast dodatku 20% za pracę w 
weekend konserwatorzy pracujący w sobotę dostaną 25% dodatku. Osoby pracujące w 
niedzielę dostaną standardowy dodatek za nadgodziny w wysokości 50%. Podobnie jak dozorcy, 
konserwatorzy otrzymają jednorazową premię w wysokości 1500 dolarów za dobrowolne 
przejście na harmonogram AWS. 

Oprócz tradycyjnego harmonogramu od 8:00 do 16:30 harmonogram AWS I konserwatorów 
będzie obejmował dwa weekendy w miesiącu z czterodniowym tygodniem pracy 
rozpoczynającej się o 8:00 i kończącej o 18:30. Harmonogram AWS II konserwatorów będzie 
obejmował dwa weekendy w miesiącu z czterodniowym tygodniem pracy rozpoczynającej się o 
8:30 i kończącej o 19:00. Wreszcie harmonogram AWS III będzie obejmował jeden dzień w 
weekend raz na trzy tygodnie, z czterodniowym tygodniem pracy rozpoczynającej się o 8:00 i 
kończącej o 18:30. Harmonogramy AWS I i II obejmą około 68% konserwatorów, a 
harmonogram tradycyjny i AWS III — po 16%. Wskazania preferencji dotyczących lokalizacji i 
harmonogramów rozpoczną się 2 listopada, a zakończą 27 listopada 2020 r. Planujemy 
rozszerzenie kadry o dodatkowych 56 konserwatorów, tj. około jednego dodatkowego 
pracownika na 2,5 inwestycji. Dwie dodatkowe zostaną także przydzielone do działu nagłych 
przypadków (Emergency Services Department, ESD). Trwają też analizy możliwości zwiększenia 
nadzoru, co jest kolejnym zaleceniem konsultantów.  

 Zarządcy nieruchomości i budżetowanie na poziomie nieruchomości 

Zarządcy nieruchomości NYCHA są odpowiedzialni za każdą inwestycję i nadzorują zespoły 
asystentów mieszkaniowych, asystentów biurowych i referentów w celu zapewnienia ciągłego 
funkcjonowania poszczególnych obiektów. Zarządcy nieruchomości są także przełożonymi 
nadzorców budynków mieszkalnych, którzy zarządzają wszystkimi działaniami konserwacyjnymi 
prowadzonymi w budynkach. Kluczowym elementem modelu dzielnicowego w Planie 
przekształcenia jest zapewnienie zarządcom nieruchomości NYCHA narzędzi i zasobów 
niezbędnych do efektywnego zarządzania swoimi obiektami oraz umożliwienie im bieżącego 
podejmowania decyzji w najlepszym interesie mieszkańców i nieruchomości.  
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Dlatego tak ważna jest struktura biura Zarządu Nieruchomości — to kluczowy punkt 
świadczenia usług dla mieszkańców lokali NYCHA. Kluczem do lepszego świadczenia usług jest 
wzmocnienie pozycji zarządców nieruchomości i przyznanie im większej decyzyjności nad 
swoimi obiektami.  

Zasadniczym elementem „decyzyjności” jest racjonalny poziom zaangażowania i kontroli nad 
budżetem na poziomie nieruchomości. Wzmocnienie przez NYCHA znaczenia procesu 
budżetowania na poziomie nieruchomości pozwoli na lepsze wyszkolenie i rozszerzenie 
możliwości zarządców nieruchomości w zakresie opracowywania budżetów nieruchomości i 
zarządzania nimi. Aktualna procedura wymaga od zarządców nieruchomości składania do biur 
okręgowych wniosków o finansowanie, które są następnie przez nie zatwierdzane. Dopiero 
wówczas kierownictwo operacyjne rozważa ich ostateczne uwzględnienie w budżecie.  

W celu wdrożenia wymagań HUD w zakresie zarządzania zasobami agencja NYCHA poprosiła o 
pomoc firmę konsultingową BDO PHA Finance. W ramach tego procesu w latach 2020 i 2021 
zarządcy nieruchomości zostaną przeszkoleni w zakresie podstawowych i zaawansowanych 
zasad tworzenia budżetu, struktury kont księgi głównej, efektywnego wykorzystania narzędzi 
sprawozdawczości finansowej oraz koncepcji zarządzania zasobami HUD. Począwszy od budżetu 
na rok 2021 i pięcioletniego planu operacyjnego, zarządcy nieruchomości będą pełnić większą 
rolę w tworzeniu budżetu dla swoich nieruchomości. W szczególności zarządcy nieruchomości 
będą składać wnioski o umowy administracyjne, dostawy, sprzęt i inne cele z finansowaniem 
OTPS w ramach inwestycji bezpośrednio do kierownictwa operacyjnego. To nowe „oddolne” 
podejście pozwoli NYCHA na skuteczniejszą realizację wymogów HUD w zakresie zarządzania 
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zasobami (zgodnie z przepisem 24 CFR 990), zapewni większą lokalną kontrolę nad budżetami 
nieruchomości, a przede wszystkim umożliwi lepszą obsługę mieszkańców lokali NYCHA.  

Włączenie zarządców nieruchomości do procesu budżetowania oraz wprowadzenie tych zasad 
w innych działach realizujących usługi na rzecz nieruchomości, na przykład dla 
wykwalifikowanych wykonawców, będzie przez NYCHA realizowane etapami.  

Postępy i cele etapu I 

W początkowej fazie zarządcy nieruchomości zaczną stosować bardziej „decyzyjne” podejście 
do zarządzania poszczególnymi nieruchomościami. Zarządcy będą proszeni o zapewnienie 
środków budżetowych zgodnie z określonymi pozycjami Grup Budżetowania Centrów 
Odpowiedzialności (Budget Responsibility Group, BRG) dotyczącymi materiałów 
eksploatacyjnych i umów. Pozycje BRG będą funkcjonowały w ramach jednego, zbiorczego 
budżetu. Głównym obowiązkiem zarządców nieruchomości będzie współpraca z działem 
budżetowym w ustalaniu kwot środków na potrzeby pozycji BRG. Agencja NYCHA przeszkoliła 
już wszystkich zarządców nieruchomości w zakresie nowego procesu budżetowego i wymagań 
technicznych. W ankiecie przeprowadzonej wśród zarządców nieruchomości i pracowników, 
którzy uczestniczyli w szkoleniach wstępnych: 

• 68% respondentów odpowiedziało, że dobrze rozumie strukturę swojego 
konta KG. 

• 75% respondentów odpowiedziało, że dobrze rozumie strukturę swoich 
kont zarządzanych. 

• 80% odpowiedziało, że wie, kto jest ich koordynatorem budżetowym. 
• 67% zgłosiło, że szkolenie w zakresie FPAD było proste. 
• 72% odpowiedziało, że dysponuje informacjami potrzebnymi do złożenia 

wniosku o przyznanie środków budżetowych. 

Zgodnie z naszym poleceniem wszyscy zarządcy nieruchomości złożyli swoje wnioski dotyczące 
budżetu na 2021 r. do bazy danych FPAD do połowy października. W tym celu koordynatorzy 
budżetowi zapewnili każdemu zarządcy nieruchomości bezpośrednie wsparcie zarówno w 
zakresie technologii baz danych, jak i treści wniosków. Po przeszkoleniu koordynatorzy 
budżetowi samodzielnie zwrócili się do każdego zarządcy nieruchomości z prośbą o 
zorganizowanie spotkania. Koordynatorzy spotkali się z każdym zarządcą nieruchomości co 
najmniej jeden raz. Jednak dokładne poznanie bazy danych przez zarządców nieruchomości 
oraz skuteczna pomoc w opracowaniu wniosków wymagała często wielu spotkań. 

NYCHA zamierza również przenieść rozmieszczanie wykwalifikowanych wykonawców z poziomu 
okręgu na poziom regionu, aby skrócić czas podejmowania konkretnych zleceń. 
Rekomendowanym celem długoterminowym do realizacji w 2021 r. jest ukończenie modelu 
lokalizacji wykwalifikowanych wykonawców na poziomie dzielnicy lub nieruchomości, zgodnie z 
omówionym powyżej programem pilotażowym. Zależałoby to zarówno od dostępności 
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wystarczających zasobów kadrowych, jak i od tego, czy jest dostatecznie dużo zleceń, aby 
utrzymać pełny etat wykwalifikowanego wykonawcy w danej nieruchomości. Prognozowane 
korzyści obejmują krótszy czas reakcji na zlecenie i niższe koszty. Jest to typowe dla wymogów 
zarządzania zasobami. Modele systemu rozmieszczania wykwalifikowanych wykonawców mogą 
obejmować kilka wariantów rozmieszczenia, jak również przekrój lokali mieszkalnych typu 
rodzinnego, senioralnego i innych.  

Cele etapu II 

W 2021 r. NYCHA będzie kontynuować rozbudowę modelu zarządzania zasobami w ramach 
przygotowań do roku budżetowego 2022. Obejmie to zapewnienie dodatkowych szkoleń dla 
zarządców nieruchomości w zakresie operacyjnym oraz budżetowania na poziomie 
nieruchomości i sprawozdań finansowych. Ponadto NYCHA dokona przeglądu aktualnej 
metodologii alokacji kosztów i opracuje plan wdrożenia korekty wysokości opłat za usługi. 
Alokacja kosztów umożliwia nam rozdzielanie kosztów pośrednich w oparciu o racjonalne 
podstawy. Opłaty za usługi służą jako zamiennik planu alokacji kosztów oraz pozwalają odzyskać 
koszty dodatkowe, zgodnie z wymaganiami przepisu 24 CFR 990 (podczęść H).  

 Alternatywne opcje zarządzania 

Kilka mniejszych projektów NYCHA jest obecnie zarządzanych przez prywatne firmy 
zarządzające nieruchomościami. W nowym modelu dzielnicowym firmy te będą nadal zarządzać 
swoimi obiektami zgodnie z warunkami umów, ale zaczną podlegać dyrektorowi dzielnicy 
odpowiedzialnemu za dany obszar, który będzie nadzorować i eskalować pojawiające się 
lokalnie problemy. NYCHA będzie dalej badać możliwości prywatnego zarządzania 
nieruchomościami — jest to sposób na złagodzenie trudności przy działalności na taką skalę. 
Będziemy oceniać strategiczne nieruchomości lub grupy nieruchomości pod kątem możliwości 
wprowadzenia prywatnego zarządcy. Wszelkie nowe umowy o zarządzanie z prywatnymi 
podmiotami będą wymagały uznania zależności od właściwego dyrektora dzielnicy.  

Zgodnie z zapisem 24 CFR HUD § 964.225 (b) wszystkie urzędy ds. mieszkalnictwa „muszą w 
pełni i bez uprzednich założeń przeanalizować wnioski zarządów mieszkańców o zawarcie 
umowy o zarządzanie z urzędem”. Mieszkańcy powinni odgrywać aktywną rolę w 
rozwiązywaniu lokalnych problemów związanych z zarządzaniem nieruchomościami i jakością 
życia. NYCHA przeanalizuje możliwe metody wsparcia inicjatyw mających na celu powołanie 
zarządów mieszkańców (Resident Management Corporations, RMC). Powoływanie RMC jest 
dozwolone rzez HUD od połowy lat 90. Historycznie rzecz biorąc, wprowadzenie RMC w 
miastach, w których wdrożono to podejście, nie przyniosło dobrych wyników. Jednak warunki 
lokalowe w obiektach prowadzonych przez RMC były często problematyczne do tego stopnia, że 
z ich utrzymaniem miałby problem każdy zarządca nieruchomości. Bez względu na historię 
NYCHA przeanalizuje ten model jako opcję dla zarządzania nieruchomościami, które zostały 
poddane renowacji, rekapitalizacji i przekształceniu w platformę programu Section 8 przez 
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Zarząd Powierniczy Mieszkalnictwa.21 W ramach wsparcia mieszkańców rozważających tę 
alternatywę oraz jako wyraz uznania dla potencjału RMC w zakresie upodmiotowienia i 
zatrudnienia mieszkańców NYCHA będzie należycie respektować wszystkie RMC w miarę ich 
powstawania.  

 Negocjacje pracownicze i układy zbiorowe  

Pracownicy NYCHA są przeważającej mierze uzwiązkowieni, a tylko około 3,5% z nich pełni 
funkcje kierownicze. Prawie 70% pracowników jest reprezentowanych przez związek 
International Brotherhood of Teamsters (ogólnomiejski i działający tylko w urzędach 
mieszkalnictwa), a kolejnych 12% jest reprezentowanych przez różne jednostki związku DC37. 
W czerwcu 2020 r. agencja NYCHA podpisała umowę ze specjalistyczną firmą ds. 
pracowniczych Littler Mendelson w celu analizy renegocjacji układów zbiorowych na rzecz 
oszczędności poprzez zmiany w regulaminie i inne sposoby. Rozmowy trwają, ale utrudniają je 
prowadzone przez Miasto rozmowy dotyczące ewentualnych zwolnień. NYCHA uznaje, że HUD 
może uchylić umowy związkowe na mocy par. 64(b) Porozumienia HUD. NYCHA będzie 
kontynuować negocjacje i rozmowy z liderami związków zawodowych oraz podejmować 
rozsądne wysiłki w celu osiągnięcia priorytetowych zmian, takich jak nowe struktury stanowisk, 
które pozwolą na szersze obowiązki, dodatkowe zmiany na godziny wieczorne i weekendy oraz 
inne zmiany w regulaminie. 

 Administracja najmem mieszkań komunalnych 

Na początku 2020 r, agencja NYCHA utworzyła Biuro Administracji Najmem Mieszkań 
Komunalnych (Public Housing Tenancy Administration, PHTA), w którym połączono uprzednio 
istniejące zespoły zajmujące się wnioskami o najem i zarządzaniem najmem. PHTA zapewnia 
wytyczne strategiczne i nadzór w zakresie zarządzania listą oczekujących na mieszkania 
komunalne i wnioskami o najem, wdraża politykę programową, nadzoruje działania związane z 
egzekwowaniem umów najmu oraz zarządza wdrażaniem kluczowych inicjatyw mających na 
celu poprawę świadczenia usług i efektywności NYCHA jako właściciela.  

W ramach wsparcia nowego modelu dzielnicowego PHTA opracowuje szereg różnych ulepszeń 
zasad i procesów w celu poprawy komfortu mieszkańców i zmniejszenia obciążeń 
administracyjnych na poziomie zarządzania nieruchomościami. 

Trzy działy w ramach PHTA to: 

Dział administracji wnioskami i najmem (Applications and Tenancy Administration 
Department, ATAD), który odpowiada za zarządzanie listą oczekujących na mieszkania 
komunalne oraz za działania związane z wnioskami i przeprowadzkami. Obejmuje to 
następujące działania:  

                                                       
21 Mimo że nie ma ustawowego wymogu uwzględniania zarządów RMC w ramach programu Section 8, NYCHA 
będzie je uwzględniać.  
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• Obsługa planu doboru i przydzielania lokatorów oraz administrowanie tym planem 
• Sprawdzanie wymagań kwalifikacyjnych wnioskodawców oraz wstępna weryfikacja 

wnioskodawców i nowych członków gospodarstw domowych 
• Realizacja przeprowadzek do i z mieszkań komunalnych  
• Monitorowanie pustostanów i mieszkań na ewidencji wpłat czynszów oraz poza nią 

dla zapewnienia sprawnego obrotu lokalami 
 

Dział usług zarządzania, który wspiera Zarząd Nieruchomości poprzez nadzorowanie działań 
związanych z egzekucją umów najmu i skupia się na opracowywaniu i wdrażaniu zasad. Ma on 
kilka obszarów funkcjonalnych: 

Biuro zarządzania najmem (Office of Tenancy Administration, OTA) — biuro OTA zostało 
utworzone w odpowiedzi na sądowe ugody Escalera oraz Tyson/Randolph. OTA uważnie 
analizuje sprawy związane z rozwiązywaniem umów i zażaleniami, aby w miarę możliwości 
pomóc w usunięciu problemu oraz zapewnić przekazanie zebranej dokumentacji dotyczącej 
spraw, które muszą trafić do działu prawnego. OTA monitoruje również status działań prawnych 
we wszystkich sprawach zamkniętych przez Zarząd. 
 
Koordynator racjonalnych usprawnień w mieszkaniach komunalnych (Public Housing 
Reasonable Accommodations Coordinator, PHRAC) — rozpatruje wnioski o racjonalne 
usprawnienia, które nie zostały zatwierdzone przez Zarząd Nieruchomości. PHRAC zbiera 
dodatkowe informacje niezbędne do podjęcia decyzji. W ramach procesu międzydziałowego 
określa, czy dane usprawnienie powinno zostać zatwierdzone, powiadamia Zarząd 
Nieruchomości o swojej decyzji oraz, w stosownych przypadkach, o sposobie realizacji 
usprawnienia.  
 
Dział zasad najmu mieszkań komunalnych (Public Housing Tenancy Policy Unit, PHTPU) — służy 
jako źródło wiedzy merytorycznej w zakresie zasad związanych z samym najmem, obliczaniem 
czynszu, pobieraniem czynszu oraz rozwiązywaniem umów najmu i rozpatrywaniem skarg oraz 
koncentruje się na wdrażaniu nowych zasad. Zespół pracuje również nad modernizacją i 
usprawnieniem istniejących zasad i procesów przez przyjęcie najlepszych praktyk i zastosowanie 
rozwiązań technologicznych. 
 
Dział operacyjny najmu mieszkań komunalnych, który składa się z następujących trzech 
jednostek:  

Jednostka sądu mieszkaniowego (Housing Court Unit, HCU) — jest to program pilotażowy, który 
ma na celu zmniejszenie obciążenia administracyjnego Zarządu Nieruchomości przez 
centralizację przygotowywania spraw sądowych i osobiste stawiennictwo w postępowaniach 
sądowych dotyczących właścicieli i najemców w okręgach Brooklyn, Queens i Staten Island. 
Jednostka zostanie rozbudowana w kierunku bezpośredniej współpracy z działem prawnym. 
Dostosujemy też realizowane zadania do modelu dzielnicowego. Zmiana ta przyczyni się do 
poprawy ściągalności czynszów oraz zapewnienia spójności zasad i procedur związanych z 
najmem, a także pozwoli stronom rzadziej stawiać się w sądzie. 
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Jednostka mieszkaniowych ulg podatkowych dla osób o niskich dochodach (Low Income 
Housing Tax Credit, LIHTC) — jednostka LIHTC jest odpowiedzialna za monitorowanie zgodności 
działań NYCHA z programem LIHTC. Świadczy ona usługi nadzoru i wsparcia dla bazy 
mieszkaniowej LLC1. Jednostka zapewnia również pracownikom wytyczne dotyczące różnych 
zadań, takich jak najem lokali i coroczna rekwalifikacja zgodności z LIHTC. Jednostka pełni 
również funkcję łącznika pomiędzy inwestorami i partnerem NYCHA, HDC, w zakresie wymogów 
sprawozdawczości w programie LIHTC oraz współpracuje z koordynatorami poszczególnych 
audytów.  
 
Jednostka konwersji RAD/PACT — ta jednostka koordynuje działania Zarządu Nieruchomości 
w celu zapewnienia powodzenia konwersji poprzez współpracę z działem nieruchomości i 
rozwoju, działem operacji/zarządzania nieruchomościami oraz działem mieszkań 
współfinansowanych, a także współpracę między różnymi działami NYCHA w celu realizacji 
wszystkich zadań związanych z zamykaniem umów.  
 
Coroczna rekwalifikacja — proces corocznej rekwalifikacji (corocznej oceny) NYCHA jest 
prowadzony przez asystentów mieszkaniowych w każdym biurze Zarządu Nieruchomości, 
jednak znaczna część tego procesu i zasad jest zarządzana przez biuro PHTA. W 2017 r. agencja 
NYCHA wdrożyła nowy proces rekwalifikacji online. Od tego czasu wpłynęło na ten system 
wiele skarg mieszkańców i pracowników. Zarówno mieszkańcy, jak i pracownicy mają trudności 
z obsługą systemu, co często prowadzi do błędów w obliczeniach czynszu. Ponadto trudności 
związane z procesem doprowadziły do opóźnień w przetwarzaniu informacji przez NYCHA, co 
spowodowało, że organizacja naruszyła wymóg HUD dotyczący miesięcznego wskaźnika PIC w 
wysokości 95%. 

W styczniu 2020 r. agencja NYCHA nawiązała współpracę nad projektem ze studiem 
zajmującym się tworzeniem usług (Service Design Studio, SDS) z Biura Burmistrza ds. 
Możliwości Ekonomicznych. Zakres prac SDS koncentrował się na tym, jak mieszkańcy i 
pracownicy mogliby zyskać możliwość skutecznej realizacji tego procesu. Badanie skupiło się 
na dwóch kluczowych pytaniach:  

1. Jak zidentyfikować obawy mieszkańców związane z rekwalifikacją czynszu, aby 
usprawnić proces i stworzyć zasoby, które zmniejszą obciążenia i zmotywują do 
terminowego przedłużania umów? 

2. Jak zapewnić asystentom mieszkaniowym wsparcie, narzędzia i jasne wytyczne do 
skuteczniejszej pomocy mieszkańcom w procesie rekwalifikacji czynszu i efektywnie 
osiągnąć miesięczny wskaźnik PIC w wysokości 95%? 

Współpraca z SDS przyniosła rekomendacje skoncentrowane na usprawnieniu procesu po 
stronie asystentów mieszkaniowych, mieszkańców oraz technologii używanych przez obie 
strony. Pełna lista rekomendacji została podana w załączniku B. Rekomendacje dla asystentów 
mieszkaniowych koncentrują się na budowie spójności między biurem centralnym i osiedlami, 
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promowaniu rozwoju i odpowiedzialności, nacisku na cele realizowane w ramach tego 
stanowiska i odpowiednim dopasowaniu obciążenia pracą. Priorytetem NYCHA stanie się 
zmniejszenie ogólnego obciążenia pracą asystenta mieszkaniowego, m.in. przez:  

1. Zmniejszenie częstotliwości corocznej oceny wskutek wdrożenia zmian zasad 
wynikających z ustawy Housing Opportunities Through Modernization Act (HOTMA). 

2. Rozszerzenie programu pilotażowego Jednostki sądu mieszkaniowego. Program 
pilotażowy został wdrożony w marcu 2019 r. w okręgach Brooklyn, Queens i Staten 
Island i obejmuje łącznie 15 asystentów mieszkaniowych. Jednostka przejęła wszystkie 
zadania związane z sądami okręgowymi Kings i Queens oraz ośrodkami Community 
Justice Center dla Redhook i Staten Island, wraz z powiązanymi zadaniami zaplecza 
administracyjnego. Aby wspierać działania w sprawach sądowych dotyczących właścicieli 
lokali i najemców, planujemy rozbudować Jednostkę sądu mieszkaniowego, 
dostosowując ją do modelu dzielnicowego i usprawniając procedury związane z 
postępowaniami sądowymi w sądach mieszkaniowych we wszystkich pięciu okręgach. 

Dostrzegamy również pewne niepokoje wśród asystentów mieszkaniowych wynikające z częstej 
konieczności wykraczania poza swoje podstawowe zadania na rzecz pomocy mieszkańcom w 
związku z różnymi aspektami najmu. Pracownicy często mają wrażenie, że działają w 
charakterze „pracowników socjalnych”. Konieczne jest zainicjowanie nowej dyskusji z 
asystentami mieszkaniowymi i przeprojektowanie stanowiska pod kątem realizacji obu funkcji. 
Aby poprawić wyniki we wszystkich inwestycjach, zarządcy nieruchomości muszą dzielić się 
najlepszymi praktykami i informować przełożonych o problemach. Ułatwienie wzajemnego 
uczenia się od siebie zarządcom inwestycji może sformalizować powiązania między obiektami i 
zwiększyć spójność interpretacji i wdrażania zasad.  

Zalecenia mające na celu poprawę sytuacji mieszkańców obejmują poprawę 
samowystarczalności poprzez zwiększenie dostępności i przejrzystości. Mieszkańcy, którzy brali 
udział w badaniach SDS, uważali, że „system działa przeciw nim”, ponieważ procedura jest 
niejasna, niesprawiedliwa i uciążliwa. Priorytetem NYCHA jest jasne przedstawienie zasad 
obliczania czynszu dla mieszkańców przez podanie definicji pojęć, wyjaśnienie sposobu 
używania informacji oraz jasne wskazówki, gdzie zadawać pytania. NYCHA zmniejszy obciążenie 
związane z coroczną rekwalifikacją poprzez usprawnienie wymaganej dokumentacji i poprawę 
komunikacji w celu ograniczenia niepotrzebnych alarmów. Wiemy ponadto, że asystenci 
mieszkaniowi i mieszkańcy czasami potrzebują dodatkowego wsparcia. Dlatego NYCHA 
zamierza wykorzystać istniejącą sieć partnerów społecznościowych i zadbać o to, aby wszystkie 
obiekty były świadome tego, kto, jak i kiedy należy do tej sieci. Zdajemy sobie również sprawę, 
że niektórzy mieszkańcy nadal potrzebują dostępu do urządzeń osobistych lub bezpiecznych 
urządzeń publicznych. W związku z tym NYCHA ulepszy prowadzone kioski, aby zapewnić 
mieszkańcom prywatność, zwiększy zasięg i dostępność samochodów Digital Van oraz wspólnie 
z zewnętrznymi partnerami utworzy dodatkowe punkty kontaktowe dla mieszkańców. 
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Końcowy zestaw rekomendacji koncentruje się na ePortalu, który jest wykorzystywany do 
corocznych ocen. W oparciu o wstępne wyniki badań agencja NYCHA zezwoliła na rozpoczęcie 
prac wspólnie z SDS w celu poprawy procesu przetwarzania danych w ePortalu. Zespół IT 
NYCHA wraz z zespołami SDS i PHTA pracują nad usprawnieniem działania ePortalu. 
Spodziewamy się, że prace będą kontynuowane do grudnia 2020 r. Testy z mieszkańcami i 
pracownikami będą prowadzone do lutego 2021 r. Naszym priorytetem jest wprowadzenie 
nowych ekranów ePortalu w marcu 2021 r. w celu dostosowania ich do kwartalnych 
rekwalifikacji.  

 Zespoły usług technicznych 

Aby spełnić wymagania Porozumienia HUD, prowadzimy aktywne działania wokół podstawowej 
zasady organizacyjnej stanowiącej, że NYCHA musi zajmować się awariami oraz zapewniać 
natychmiastowy nadzór i bieżące usprawnienia procesów w pięciu z sześciu kluczowych 
obszarów zgodności z przepisami (nazywanych „filarami”): (1) farby ołowiowe, (2) pleśń i 
wycieki, (3) ochrona przed szkodnikami i gospodarka odpadami, (4) windy i (5) ogrzewanie.  

Ponieważ Plan przekształcenia decentralizuje pewne funkcje do poziomu nieruchomości lub 
dzielnic, NYCHA musi jednocześnie zbudować jasną strukturę odpowiedzialności i nadzoru. W 
tym celu zbudowaliśmy scentralizowane zespoły, które mogą zapewnić poprawę w zakresie 
świadczenia podstawowych usług związanych ze zgodnością. Każdy z obszarów będących 
filarami zgodności ma obecnie centralne jednostki lub działy, które zajmują się wdrażaniem 
planów działań i innych zobowiązań zawartych w treści Porozumienia HUD. W celu rozbicia 
izolowanych obszarów jednostki te wspierane są przez „zespoły filarowe”, w skład których 
wchodzą przedstawiciele działów biura centralnego o kluczowym znaczeniu dla wdrożenia 
każdego działania. Praca obu jednostek oraz pozostałej części struktury operacyjnej w tych 
kluczowych obszarach jest następnie weryfikowana i monitorowana przez wyspecjalizowane 
grupy w ramach działu zdrowia związanego ze stanem środowiska oraz działu zgodności, co 
omówiono w dalszej części rozdziału 7.  
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Podstawowe funkcje i możliwości wymagane w przypadku każdego działu będą dopasowane do 
zasad organizacyjnych Porozumienia HUD:  

1. Duże projekty. Administratorzy umów i personel zarządzający projektami w każdej 
jednostce będą zarządzać realizacją dużych projektów poprzez pozyskiwanie 
wykonawców lub pracę w ramach struktury operacyjnej. Bez względu na to, czy chodzi o 
uszczelki do drzwi, wentylatory dachowe czy codwuletnią ocenę ryzyka, jednostki te 
muszą mieć możliwość realizacji projektów dla całej bazy mieszkaniowej w określonych 
ramach czasowych. Jednym z problemów zaobserwowanych w procesie obsługi 
zamówień w dużych projektach jest pisanie specyfikacji dla wielu umów przez dział 
operacji. Wszystkie stanowiska związane z pisaniem specyfikacji, w tym cały zespół, 
który wcześniej pracował w dziale usług technicznych (Technical Services Department, 
TSD), zostaną przeniesione do działu projektowego w wydziale projektów kapitałowych 
(Capital Projects Division, CPD). CPD dysponuje obecnie zespołem architektów i 
inżynierów, którzy mogą realizować zadania dokumentacyjne dla działu operacji. 

2. Analiza danych. W każdej jednostce pracują analitycy danych i specjaliści ds. zarządzania 
wydajnością współpracujący bezpośrednio z działem monitorowania i analiz wyników. 
Na podstawie zleceń roboczych, testów XRF i innych danych każda jednostka musi mieć 
możliwość wykorzystania danych analitycznych na potrzeby podejmowania decyzji 
dotyczących rozmieszczenia pracowników — zarówno wewnątrz samej jednostki, jak i w 
ramach pionowej struktury operacyjnej. Jednostki te, we współpracy z działem strategii i 
innowacji, będą również dystrybuować „listę wyjątków” wskazującą, czy każda 
jurysdykcja zarządzająca wypełnia zobowiązania oparte na danych wynikające z 
Porozumienia HUD.  
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3. Wiedza specjalistyczna w zakresie zasad. Każda jednostka zatrudnia doradców 
technicznych i pracuje z ekspertami zewnętrznymi, którzy mają pomóc agencji NYCHA 
przeredagować, a następnie regularnie aktualizować nowe zasady i procedury zgodnie z 
najlepszymi praktykami oraz przepisami i regulacjami lokalnymi, stanowymi i 
federalnymi. Każda jednostka musi również potwierdzić prawidłowe działanie 
wdrożonych nowych procesów biznesowych. Kierownicy projektów poprzez 
bezpośrednią współpracę z działem IT dbają o to, aby w systemach NYCHA 
uwzględniane były poszczególne nowe etapy procesu.  

4. Wykwalifikowani wykonawcy. Każda jednostka ma własny personel lub wykonawców 
dysponujących wiedzą techniczną, którzy są rozlokowani w obiektach w celu 
prowadzenia prac wymagających bardziej specjalistycznych umiejętności. Na przykład 
dział analiz operacyjnych i zarządzania umowami ma zespół wyspecjalizowanych 
malarzy, których zadaniem jest usuwanie usterek w lokalach pomalowanych farbami 
ołowiowymi. Ponieważ obsługa wind i systemów grzewczych również wymaga 
specjalistycznej wiedzy technicznej, dział serwisu i napraw wind oraz dział usług 
grzewczych zarządzają centralnie pracownikami i zadaniami. Biuro oceny i usuwania 
problemów z pleśnią ma umowy ze specjalistami potrafiącymi obsłużyć trudne przypadki 
związane z pleśnią. Dział zwalczania szkodników ma zespół dezynsektorów, którzy 
specjalizują się w walce ze szczurami, a zespół gospodarki odpadami będzie dysponować 
centralną jednostką naprawy kompaktorów.  

5. Samodzielny monitoring. Wiele z tych działów i jednostek albo już ma, albo utworzy 
samodzielne jednostki monitorujące albo specjalne zespoły, które będą na miejscu 
weryfikować, czy zdecentralizowany model operacyjny nadal zapewnia wysoką jakość 
usług przy zachowaniu spójności. Poza monitoringiem wewnętrznym praca obu 
jednostek oraz pozostałej części struktury operacyjnej jest monitorowana przez dział 
zgodności oraz dział zdrowia związanego ze stanem środowiska. Jak omówiono niżej, do 
działów tych dodano również pracowników, którzy specjalizują się w zadaniach 
związanych z tymi ściśle technicznymi obszarami będącymi filarami zgodności.  

Inne działy również przydzieliły pracowników do „zespołów filarowych”, aby pomóc 
poszczególnym zespołom technicznym w wypełnieniu zobowiązań wynikających z Porozumienia 
HUD dzięki takiej współpracy. Aby kontynuować transformację, konieczne będzie dokończenie 
reorganizacji poprzez dopasowanie pionów i wiedzy merytorycznej do nowych jednostek.  

 Analizy operacyjne i zarządzanie umowami (Operational Analysis & 
Contract Management, OACM)  

Dział OACM powołano w celu skonsolidowania istniejących pionów z działów zarządzania i 
planowania, konserwacji, napraw i wykwalifikowanych wykonawców oraz usług technicznych, a 
także w celu nadzorowania tworzenia nowych jednostek.  

Centralizacja remontów malarskich i TEMPO: Niektóre zespoły malarskie i wykonawcy będą 
nadal centralnie obsługiwać wszystkie prace związane z remontami malarskimi, przestrzenią 
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publiczną i malowaniem cyklicznym. Zostanie utworzona jednostka szybkiego reagowania 
TEMPO w celu szybkiego wykonywania prac w lokalach, w których przebywają lub które 
odwiedzają dzieci do 6 roku życia (CU6). Konsolidacja prac malarskich związanych z farbami 
ołowiowymi i szybkie wykonywanie zleceń ekspresowych w lokalach CU6 pozwoli centralnie 
eliminować problemy w kluczowym obszarze (filarze zgodności), jakim jest obecność ołowiu w 
obiektach, oraz zapewni jeden punkt odpowiedzialności.  

Usługi techniczne niezwiązane z obszarami będącymi filarami zgodności: OACM przejmie 
również niektóre z pionów obecnie znajdujących w dziale usług technicznych, w tym 
bezpieczeństwo przeciwpożarowe, zasady BHP oraz gospodarkę odpadami specjalnymi. Pozwoli 
to odciążyć usługi wsparcia, które obsługują dwa filary zgodności — windy i ogrzewanie — oraz 
zarządzanie działem nagłych przypadków.  

Zarządzanie i planowanie: W skład OACM nadal będzie wchodził dział zarządzania i planowania, 
który skoncentruje się na zarządzaniu dużymi umowami w imieniu działu operacji i 
wprowadzaniu zmian operacyjnych w całej bazie mieszkaniowej. Jednostka naruszeń zostanie 
przeniesiona do działu zarządzania i planowania. 

 Bezpieczeństwo zdrowotne lokali 

W przeszłości dział bezpieczeństwa zdrowotnego lokali obejmował trzy jednostki — 
odpowiadające za szkodniki, farby ołowiowe i pleśń. Na początku tego roku jednostka 
odpowiadająca za szkodniki została połączona z działem gospodarki odpadami, którym kieruje 
nowy wiceprezes. W przyszłości dwie jednostki ds. azbestu obecnie wchodzące w skład działu 
konserwacji, napraw i wykwalifikowanych wykonawców oraz jedna jednostka ds. azbestu w 
dziale usług technicznych zostaną połączone w jeden oddział w ramach działu bezpieczeństwa 
zdrowotnego lokali, z osobnym dyrektorem.  

Zmiany te zapewnią skoncentrowane podejście działu bezpieczeństwa zdrowotnego lokali do 
podstawowego zadania: niwelowania zagrożeń dla zdrowia w otoczeniu. Jednocześnie dział 
bezpieczeństwa zdrowotnego lokali będzie odpowiedzialny za dwa główne obszary filarowe: 
ołów (poprzez dział kontroli zagrożeń ołowiem) oraz pleśń (poprzez biuro oceny i usuwania 
problemów z pleśnią).  

W miarę wprowadzania modelu dzielnicowego dział bezpieczeństwa zdrowotnego lokali będzie 
analizować możliwości dostosowania niektórych podstawowych pionów (takich jak 
koordynatorzy komunikacji z mieszkańcami w przypadku skarg na pleśń i specjaliści ds. 
usuwania pyłów w przypadku problemów z ołowiem), wypracowując kanały komunikacji, dzięki 
którym jednostki te będą mogły działać bezpośrednio w ramach modelu operacyjnego. 

 Serwis i naprawy wind  

NYCHA jest właścicielem i operatorem ponad 3100 wind. To prawie 5% wszystkich urządzeń 
tego typu w Nowym Jorku. Windami w obiektach NYCHA zajmuje się liczący 473 osoby dział 
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serwisu i napraw wind (Elevator Service and Repair Department, ESRD), który musi mierzyć się z 
wyjątkowymi wyzwaniami, takimi jak duże natężenie ruchu, szybkie starzenie się sprzętu oraz 
degradacja konstrukcji budynków powodująca problemy techniczne z szybami windowymi. 
NYCHA zatrudnia 207 mechaników wind i 193 pomocników mechaników. 39 mechaników ESRD 
ma licencje dyrektora, współdyrektora lub inspektora wydane przez Wydział Budownictwa NYC. 
Zespoły mechaników wind mają za zadanie realizować naprawy konserwacyjne wind 
dotkniętych awariami oraz planowane zadania konserwacji prewencyjnej.  

Mechanicy i pomocnicy mechaników są łączeni w zespoły i zorganizowani w sektory. Na razie 
ESRD będzie nadal działać w modelu sektorowym. Jednak w miarę wdrażania modelu 
dzielnicowego ESRD oceni potencjalne korzyści z reorganizacji w stronę tego modelu. 

 Usługi grzewcze  

Dział usług grzewczych (Heating Management Services Department, HMSD) odpowiada za 
zapewnienie mieszkańcom NYCHA odpowiedniej ilości ciepła i ciepłej wody. HMSD obsługuje 
szeroki, zróżnicowany zestaw systemów grzewczych, w tym ponad 1500 kotłów i tysiące 
metrów rur oraz urządzeń dystrybucyjnych, które wytwarzają i rozprowadzają ciepło po całych 
budynkach. HMSD ściśle współpracuje z działami finansowania energetyki i zrównoważonego 
rozwoju, projektów kapitałowych, nagłych przypadków oraz z Zarządem Nieruchomości. 

Technicy urządzeń grzewczych (Heating Plant Technician, HPT) są terenowymi „oczami i uszami” 
HMSD oraz pierwszą linią obrony w przypadku awarii ogrzewania. Nasi wykwalifikowani 
pracownicy są jednymi z ostatnich osób w Nowym Jorku, które wiedzą, jak obsługiwać systemy 
grzewcze NYCHA sprzed kilkudziesięciu lat. Opierają się oni na wiedzy doświadczonych 
inspektorów, którzy nadzorują całe grupy obiektów. Podczas gdy zespoły w grupach obiektów 
mają za zadanie stale sprawdzać i naprawiać zasoby grzewcze w nieruchomościach, centralna 
jednostka w całodobowym „biurze grzewczym” ma widok z góry na całą bazę mieszkaniową. 
Używa do tego aktualizowanych na żywo tablic informacyjnych, które pokazują zgłoszenia 
mieszkańców dotyczące ogrzewania, oraz systemu zarządzania budynkami NYCHA, który zbiera 
dane z precyzyjnych czujników w kotłowniach.  

Struktura HMSD — zarówno wewnętrzna, jak i wewnątrz organizacji — jest dobrze dopasowana 
do zarządzania zasobami grzewczymi NYCHA. Grupy obiektów są również zgodne z modelem 
dzielnicowym. Wraz z przechodzeniem NYCHA na nowy tryb działania, HMSG przeorganizuje 
grupy obiektów pod kątem lepszego dopasowania do geografii dzielnic. Pozwoli to na lepszą 
komunikację z dyrektorami dzielnic i sprawniejsze realizowanie ich potrzeb. Ponadto w celu 
ujednolicenia pionów w ramach całej działalności operacyjnej jednostka ds. oleju opałowego, 
która wcześniej działała w ramach TSD, została przeniesiona do działu HMSD. 

 Nagłe przypadki  

Dział nagłych przypadków (Emergency Services Department, ESD) zapewnia zarządzanie 
kryzysowe, koordynację i prowadzenie działań na miejscu zdarzenia w nagłych przypadkach 



16 listopada 2020 r. — do celów dyskusji, nie do dystrybucji 

51 
 

występujących w obiektach lub w innych budynkach NYCHA w całym mieście. Personel ESD 
zajmuje się komunikacją w nagłych przypadkach i ogólną, przyjmuje i reaguje na wezwania 
serwisowe po godzinach pracy oraz zarządza przez całą dobę trójwarstwowym systemem 
komunikacji radiowej NYCHA. ESD zapewnia nadzorcom i pracownikom terenowym NYCHA 
skuteczny sposób komunikacji na potrzeby bezpieczeństwa pracowników, koordynacji działań w 
poważnych sytuacjach kryzysowych i poprawy produktywności. Nowy plan nie zmienia sposobu 
działania ani struktury ESD. 

 Gospodarka odpadami i zwalczanie szkodników 

Metoda zintegrowanej ochrony przed szkodnikami przesuwa punkt ciężkości naszej działalności 
na profilaktykę oraz kieruje zasoby do usuwania pierwotnych przyczyn plagi szkodników. 
Realizujemy to przez dbanie o terminową zbiórkę oraz odpowiednie przechowywanie i 
utylizowanie odpadów. Ponadto korzystamy z pomocy dezynsektorów i konserwatorów w 
zakresie zapobiegania plagom szkodników w naszych budynkach. W ramach kompleksowej 
strategii ograniczania populacji szkodników musimy pilnować, aby odpady były prawidłowo 
wyrzucane, zbierane i utylizowane albo przechowywane w pojemnikach odpornych na 
szkodniki.  

W przeszłości zadania związane z gospodarką odpadami i zwalczaniem szkodników były 
realizowane oddzielnie. Nie było centralnej strategii wdrażania najlepszych praktyk w całej 
bazie mieszkaniowej. Zwalczanie szkodników było wcześniej przypisane do działu 
bezpieczeństwa zdrowotnego lokali, natomiast funkcje związane z gospodarką odpadami były 
zdecentralizowane — z wyjątkiem jednostki zajmującej się naprawami kompaktorów, która 
wchodziła w skład działu konserwacji, napraw i wykwalifikowanych wykonawców. Aby zgrać te 
zadania i zapewnić temu obszarowi filarowemu własne kierownictwo, agencja NYCHA powołała 
wiceprezesa ds. gospodarki odpadami i zwalczania szkodników oraz przeniosła do tego nowego 
działu cały właściwy personel — w tym zespół zajmujący się naprawą i konserwacją 
kompaktorów.  

Dział gospodarki odpadami zajmie się wprowadzaniem w bazie mieszkaniowej nowych 
inicjatyw, które umożliwią regularną kontrolę nieruchomości oraz właściwe zbieranie i 
przechowywanie odpadów lub ich codzienne usuwanie. Dział zwalczania szkodników zapewni 
właściwe wdrożenie metody zintegrowanej ochrony przed szkodnikami w całej bazie 
mieszkaniowej i będzie kontrolował realizację zobowiązań przez każdą dzielnicę, stosownie do 
Porozumienia. 

NYCHA potrzebuje struktury organizacyjnej, która zapewni stabilne wsparcie i funkcjonowanie 
w różnych obszarach, centralne kreowanie zasad i strategiczne planowanie. Dlatego 
powołaliśmy dział gospodarki odpadami, który pozwoli skupić działania w obszarze mającym 
bezpośredni na jakość życia zarówno pracowników, jak i mieszkańców. 
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Dział gospodarki odpadami zajmie się wprowadzaniem nowych inicjatyw w bazie 
mieszkaniowej, które zapewnią regularną kontrolę nieruchomości oraz właściwe zbieranie i 
przechowywanie odpadów lub ich codzienne usuwanie. 

Planowane kluczowe zadania działu gospodarki odpadami: 

• Planowanie obsady kadrowej i harmonogramów pracy dozorców w całej bazie 
mieszkaniowej 

• Opracowanie i wdrożenie indywidualnych planów działania w zakresie gospodarki 
odpadami dla poszczególnych nieruchomości 

• Katalogowanie, monitorowanie i planowanie napraw sprzętu 
• Utrzymanie istniejących kompaktorów wewnętrznych i zewnętrznych — naprawy i 

konserwacja prewencyjna 
• Koordynacja z DSNY i podmiotami zewnętrznymi w zakresie terminowego odbioru 

odpadów zmieszanych 
• Wyszukiwanie i testowanie nowych rodzajów sprzętu do gospodarki odpadami w celu 

bardziej efektywnego przenoszenia „stosu” przy jednoczesnym skróceniu czasu pracy 
dozorców w ramach obsługi odpadów w budynku. 

Aby zmniejszyć obciążenie pracowników związane ze zbieraniem, przechowywaniem i 
usuwaniem odpadów, dział gospodarki będzie zajmować się „strumieniami” odpadów, stosując 
m.in. intensywniejsze usuwanie odpadów podlegających recyklingowi i zmieszanych bez 
względu na stopień koncentracji. 

Inicjatywa „Clean to the Ground” — wypełnianie kontenerów na odpady zmieszane w obiektach 
i kompaktorów zewnętrznych wszelkim materiałem zebranym podczas codziennego sprzątania 
oraz prowadzenie regularnej komunikacji z prywatnymi odbiorcami śmieci w celu szybkiego 
zwiększenia przepustowości w razie potrzeby. 

• Belownice do kartonów 
• Rozdrabniarki  
• Recykling materaców 
• Recykling odpadów elektronicznych 
• Powiększone drzwi do wrzutni na parterze (jeśli to możliwe) 
• Młynki do resztek żywności w zlewozmywakach 

Aby efektywniej składować odpady, konieczne są modernizacje sprzętu:  

• 83% kompaktorów wewnętrznych przekroczyło okres eksploatacji 
• 73% kompaktorów zewnętrznych przekroczyło okres eksploatacji 

Realizujemy także długoterminową wizję obejmującą użycie nowych technologii i innowacji, 
takich jak nowoczesne podziemne systemy pneumatyczne (Polo Grounds), oraz 
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przeprojektowanie składowisk odpadów na rzecz czystszego, bezpieczniejszego i zdrowszego 
środowiska na poziomie nieruchomości. 

Integralną i bardzo ważną częścią planu gospodarki odpadami NYCHA jest zaangażowanie 
mieszkańców. Aby prawidłowo pozbywać się wszelkich śmieci, odpadów zmieszanych oraz 
materiałów podlegających recyklingowi, potrzebujemy współpracy z mieszkańcami. Chcemy to 
osiągnąć dzięki szerokiemu zaangażowaniu mieszkańców, edukacji i lepszemu oznakowaniu we 
wszystkich obiektach. 

Zwalczanie szkodników — ramach Planu przekształcenia dezynsektorzy przydzielani na 
poziomie okręgu — zarówno wykonujący rutynowe czynności prewencyjne, jak i obsługujący 
bieżące zgłoszenia — będą bezpośrednio podlegać poszczególnym dyrektorom dzielnic. 
Końcowym celem jest osiągnięcie celów wyznaczonych przez HUD i oraz realizacja dyrektyw 
działu zwalczania szkodników przydzielonych wiceprezesom okręgów. 

 Kontrola jakości 

Misją jednostki kontroli jakości (Quality Assurance, QA) jest zapewnienie kierownictwu i 
organom regulacyjnym obiektywnych mechanizmów weryfikacji jakości realizacji zadań przez 
pracowników i wykonawców zewnętrznych. Jednostka QA jest odpowiedzialna za poprawę 
wyników i lepsze wywiązywanie się z obowiązków, dbając o to, aby prace konserwacyjne i 
naprawy były prowadzone zgodnie ze standardami branżowymi oraz z obowiązującymi zasadami 
i procedurami. Jednostka QA będzie się zajmować identyfikacją i minimalizacją czynników ryzyka, 
delegowaniem zewnętrznych wykonawców na szkolenia oraz usprawnieniami procesów 
biznesowych. W celu zapewnienia spójności operacyjnej utworzymy w jednostce QA nowe biuro 
zarządzania projektami (Project Management Office, PMO). Celem PMO będzie koordynacja 
realizacji różnych inicjatyw operacyjnych we wszystkich czterech okręgach. PMO zapewni 
spójność w projektowaniu i realizacji programu. W ramach jednostki QA PMO będzie również 
pilnować poziomu usług i zgodności z procedurami we wszystkich operacjach. W skład PMO 
wejdzie dyrektor i czterech pracowników — po jednym na każdy okręg. 

[OBJAŚNIENIE]: Kultura służby 

W ciągu ostatnich 30 lat stosunki między pracownikami NYCHA a mieszkańcami uległy 
znacznemu pogorszeniu.22 Wzajemny brak zaufania prowadzi do błędnego koła, które hamuje 
wydajność i wpływa negatywnie na wyniki. Mieszkańcy słusznie skarżą się na pogarszające się 
warunki — od windy, która ulega awarii co tydzień, po zepsuty od miesięcy kompaktor. 

Podczas planowania poznaliśmy wiele przykładów zleceń, które zostały zamknięte bez 
wykonania naprawy, oraz biurokratycznych procesów, które bez powodu opóźniają pozornie 
proste naprawy. Przede wszystkim mieszkańcy skarżą się, że nie mogą uzyskać odpowiedzi od 
lokalnego personelu, który ich zdaniem powinien im takich odpowiedzi udzielać.23 Podkreśla to 
                                                       
22 KPMG, Current State Observations and Maturity Assessment, str. 211. 
23 Plan przekształcenia, Resident Association Breakfast, 12 lutego 2020 r.  
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jedno z wyzwań obecnego, centralnego modelu operacyjnego, który pozbawia pracowników z 
pierwszej linii decyzyjności oraz tworzy trudności w zakresie sposobu komunikowania, 
interpretowania i wdrażania zasad i procedur. Brak zaufania może tworzyć trudne środowisko 
pracy dla lokalnego personelu, z utrudnieniami w dostępie do mieszkań i egzekucją przepisów 
na miejscu.24 W ramach tej dynamiki pracownikom będącym zarazem mieszkańcami naszych 
lokali szczególnie trudno jest bronić i reprezentować NYCHA, gdy jednocześnie doświadczają 
niewystarczającej obsługi jako mieszkańcy.  

W ramach tego planu NYCHA zastosuje i wdroży nową definicję pojęcia „kultury służby” 
względem mieszkańców, uczestników programu Section 8, Miasta i siebie nawzajem. Choć 
poszczególni pracownicy codziennie zapewniają mieszkańcom wyjątkową obsługę, kultura 
NYCHA nie wzmacniała ani nie systematyzowała tych wysiłków.25 W rezultacie doświadczenia 
mieszkańców są bardzo niespójne i zależą od obiektu oraz położenia geograficznego, a cała baza 
mieszkaniowa nie jest praktycznie objęta standaryzacją.26 Każdy pracownik, również ten, który 
nie kontaktuje się codziennie z mieszkańcami, powinien mieć nastawienie ukierunkowane na 
obsługę klienta i chęć przekroczenia oczekiwań mieszkańców. Pozwoli to osiągnąć 
fundamentalną zmianę w kulturze służby. Każda decyzja musi podlegać ocenie w jednym 
zasadniczym aspekcie: czy poprawia to poziom życia naszych mieszkańców? 

Musimy odważnie zmienić naszą kulturę poprzez szkolenia, komunikację i wsparcie w 
zakresie wdrażania. Kultura służby wymaga personelu o szerokich możliwościach, którzy 
rozumieją swoją rolę w ogólnej misji organizacji, mają jasny zestaw norm, z których mogą 
czerpać, i są zmotywowani do codziennego działania w sposób przynoszący satysfakcję 
mieszkańcom.  

Aby zrozumieć obecną kulturę służby i wyobrazić sobie docelową kulturę, którą chcemy 
wprowadzić, poprosiliśmy Komitet Pracowniczy — grupę ochotników z całej organizacji 
zajmujących się rozwiązywaniem trudnych problemów związanych z kulturą NYCHA — o 
podzielenie się własnymi doświadczeniami z obecną kulturą organizacyjną. Grupa wskazała 
obecne trudności, takie jak nieodpowiednie wsparcie nadzorcze, niespójne procedury 
dyscyplinarne oraz brak komunikacji i integracji, skutkujące niebudującą odpowiedzialności, 
niespójną i nieempatyczną kulturą pracy. 

Na kilku sesjach burzy mózgów Komitet określił pewne działania, które NYCHA może podjąć, 
aby znacząco wzmocnić kulturę służby, wykorzystując do tego cztery cele ogólne. Strategie te 
współgrają z zaleceniami grupy dotyczącymi Strategii A.2 (patrz str. #) tego planu, a niektóre z 
tych działań zawarto w Planie wdrożenia.  

                                                       
24 Plan przekształcenia, Property Management Workshop I, 9 grudnia 2019 r. 
25 KPMG, Current State Observations and Maturity Assessment, str. 9, 11. 
26 Plan przekształcenia, CCOP MOU Negotiation; Plan przekształcenia, Advocate Engagement Session, 21 lutego 2020 r. 
 



16 listopada 2020 r. — do celów dyskusji, nie do dystrybucji 

55 
 

• Nadanie priorytetu kulturze miejsca pracy, w której liderzy ustalą oczekiwane normy 
i zachowania oraz budują przyjazne, przejrzyste, komunikatywne i sprawiedliwe 
miejsce pracy. 

• Inwestowanie w siłę roboczą poprzez programy mentorskie i coachingowe, 
pozyskiwanie informacji zwrotnych od pracowników na temat problemów w miejscu 
pracy i tworzenia zasad, doskonalenie szkoleń z zakresu nadzoru oraz 
wykorzystywanie pracowników wewnętrznych do specjalnych projektów. 

• Egzekwowanie zobowiązań pracowników poprzez dokładną ocenę jakości pracy, 
wskazywanie dobrze i źle wykonanych zadań, ustanowienie bardziej sprawiedliwej 
procedury postępowania dyscyplinarnego oraz częstsze przeprowadzanie ankiet 
wśród mieszkańców. 

• Zmiana formy i atmosfery obiektów NYCHA poprzez pozytywne zmiany wizualne, 
takie jak pomalowane ściany czy plakaty NYCHA budujące samoocenę pracowników i 
stanowiące jednolity przekaz na temat misji i wizji agencji, skierowany do 
pracowników, mieszkańców i gości.  

W celu skutecznej zmiany kultury NYCHA wymagane będzie zaangażowanie każdego z ponad 
11 000 pracowników agencji oraz zbudowanie systemu na potrzeby wzmocnienia i wdrożenia 
nowego sposobu pracy. Zbudowanie trwałej kultury, która będzie odpowiednio służyć naszym 
mieszkańcom, zajmie lata. Ale trzeba to zrobić. Bez tego NYCHA nie przetrwa. 

[OBJAŚNIENIE]: Rozbijanie izolowanych obszarów 

NYCHA działa jako zbiór izolowanych pionów o słabych wzajemnych połączeniach 
systemowych.27 Plany i programy są tworzone w izolacji, co prowadzi do powielania lub 
wzajemnego wykluczania się wysiłków. Niespójności między działem planowania kapitałowego i 
Zarządem Nieruchomości prowadzą do różnej interpretacji zasad zarządzania zasobami 
fizycznymi.28 Z kolei niespójności między działem kontaktu z mieszkańcami i Zarządem 
Nieruchomości często powodują dezorientację wśród mieszkańców, współpracowników i 
lobbystów szukających odpowiedniego punktu kontaktowego.29 

NYCHA potrzebuje kultury współpracy między działami oraz ciągłego doskonalenia. Na 
początek wymaga to zaangażowania każdego pracownika w realizację misji i wartości 
organizacji. Utworzenie międzydziałowych zespołów roboczych dla każdego z obszarów 
filarowych objętych Porozumieniem HUD pokazało wartość współpracy i wspólnego 
analizowania problemów. Plan przekształcenia pozwoli wykorzystać już uzyskane korzyści do 
wdrożenia takiego sposobu pracy we wszystkich trwających i nowych programach, w tym w 

                                                       
27 KPMG, Change Readiness Report, str. 15; Plan przekształcenia, Property Management Workshop I; Plan 
przekształcenia, Property Management Workshop; Plan przekształcenia, Agency Partner Workshop, 12 marca 2020 r.; 
Plan przekształcenia, Quarterly Leadership Meeting, 16 grudnia 2019 r.; Plan przekształcenia, CEP Leadership 
Breakfast, 4 lutego 2020 r.  
28 Plan przekształcenia, Property Management Workshop I. 
29 Plan przekształcenia, Agency Partner Workshop; Plan przekształcenia, Resident Association Breakfast.  



16 listopada 2020 r. — do celów dyskusji, nie do dystrybucji 

56 
 

codziennej działalności każdego budynku mieszkalnego. Pracownicy biura centralnego zostaną 
przydzieleni do wspierania działań Zarządu Nieruchomości i w ramach międzywydziałowych 
zespołów roboczych.  

Obecna struktura agencji sprzyja izolacji różnych obszarów, a poszczególne działy są zarządzane 
w sposób niespójny geograficznie. Na przykład w Zarządzie Nieruchomości funkcjonuje struktura 
z sześcioma okręgami — z czego dwa zostały wydzielone z naruszeniem zasad lokalizacji 
geograficznej. Zespół obsługi wind korzysta z sektorów, które nie pokrywają się z okręgami, ale 
równomiernie rozdzielają pracowników między zasobami. Dział zaangażowania mieszkańców 
działa z uwzględnieniem 15 stref, a dział stowarzyszeń mieszkańców — 9. Struktura NYCHA 
mocno zależy od analizowanego działu. Nowy model działania NYCHA musi stworzyć naturalne 
punkty interakcji — m.in. uwzględniając podziały terytorialne w różnych działach.  

Ponieważ skala działania NYCHA jest większa niż jakiegokolwiek innego urzędu ds. 
mieszkalnictwa w kraju, nawet w obrębie pojedynczych działów może dochodzić do izolacji 
poszczególnych komórek. Gdyby jednostka odpowiedzialna za Bronx była oddzielnym urzędem 
ds. mieszkalnictwa, byłby on większy niż urzędy z Chicago, Los Angeles, Seattle i Denver razem 
wzięte. Wzmocnimy istniejące i nowe biura zarządzania programami, aby ułatwić wymianę 
informacji między działami i przekazywanie ich do góry. 

 Reorganizacja biura centralnego  

Podstawowym motywem i celem niniejszego Planu przekształcenia jest przebudowa działań 
NYCHA na rzecz poprawy świadczenia usług na poziomie dzielnicy i pojedynczych inwestycji. 
Skargi pracowników Zarządu Nieruchomości na długi czas oczekiwania na reakcję centrali 
odzwierciedlają złożoność problemów, przed którymi stoją pracownicy NYCHA, i wskazują na 
potrzebę usprawnienia procesów, bezpośredniego zaangażowania pracowników biura 
centralnego w obsługę dzielnicy i nieruchomości oraz zbudowanie kultury służby, która postawi 
na pierwszym miejscu naszych mieszkańców i nasze obiekty. W tym celu piony i struktury biura 
centralnego będą ewoluować w stronę modelu dzielnicowego poprzez wdrażanie szerokiego 
wachlarza strategii doskonalenia zarządzania, które będą mieć wpływ na każdy dział. 

 Zasoby ludzkie 

Dział zasobów ludzkich (Human Resources, HR) zarządza wszystkimi aspektami pracowniczymi 
NYCHA, w tym rekrutacją, stosunkami pracy, czasem pracy, urlopami i rozwojem zawodowym. 
Procesy HR są czasem ułatwiane przez łączników HR w różnych obszarach programowych. Są to 
jednak kontakty nieformalne i doraźne, a w dodatku wiele z nich było przez lata przedmiotem 
cięć budżetowych. W rezultacie wielu kierowników działów wyraziło niepewność co do tego, jak 
działają procesy HR i jak należy postępować przy takich podstawowych zadaniach jak 
rekrutacja.30  

                                                       
30 KPMG, Current State Observations and Maturity Assessment, str. 329. 
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Decentralizacja personelu z biura centralnego w kierunku zespołów okręgowych i dzielnicowych 
całkowicie zmienia rolę łączników HR. Pracownicy przydzieleni do okręgów nie będą łącznikami. 
Ich zadaniem będzie realizacja usług HR na rzecz przydzielonego im okręgu. Naturalnie 
koordynacja z biurem centralnym będzie nadal mieć kluczowe znaczenie — NYCHA działa w 
ramach systemu miejskiej służby cywilnej. Jednak dzięki lepszemu zrozumieniu potrzeb 
operacyjnych okręgu lub dzielnicy kontrola i ustalanie priorytetów w zakresie wolnych miejsc 
pracy oraz właściwej rekrutacji ulegnie znaczącej poprawie.  

 Strategia A.1: Wdrożenie systemu zarządzania kapitałem ludzkim 

NYCHA nie ma obecnie kompleksowego systemu zarządzania zasobami ludzkimi. Koordynacja 
między HR i finansami jest często problematyczna, nawet do poziomu różnic w danych o 
wolnych stanowiskach.31 Obecne procesy HR w NYCHA są w dużej mierze realizowane ręcznie, a 
wiele z nich opiera się na zbudowanych wewnętrznie bazach danych. Aby rozwiązać ten 
problem, dział HR rozpoczął proces wdrażania komercyjnego, opartego na chmurze systemu 
zarządzania kapitałem ludzkim (Human Capital Management, HCM). Pozwoli to na 
automatyzację bieżących oraz nowych procesów. System ten odegra ważną rolę w zapewnieniu 
członkom zespołów HR łatwego dostępu do wszystkich istotnych informacji niezbędnych do 
wykonywania obowiązków, zwiększeniu efektywności pracy działu HR, stopniowym 
wycofywaniu zbudowanych wewnętrznie baz danych oraz zapewnieniu większej przejrzystości 
działań wykonywanych przez dział HR.  

Celem rozwiązania HCM jest automatyzacja pełnego zakresu usług kadrowych na rzecz 
wszystkich pracowników NYCHA. HCM będzie oferować kompleksowe usługi HR — od 
wstępnej rekrutacji pracowników, poprzez procedury zatrudniania i wdrażania do pracy, aż 
po rozwiązywanie umowy i obsługę świadczeń emerytalnych. Będzie on również zawierał 
funkcje umożliwiające pracownikom agencji, w tym pracownikom działu HR, zarządzanie 
informacjami o świadczeniach pracowniczych, procedurami dyscyplinarnymi, urlopami, 
rozwojem (szkoleniami) i certyfikatami. 

Właściwe wdrożenie techniczne umożliwi przechowywanie, bezpieczeństwo i dostępność 
danych NYCHA w systemie HCM, zapewniając m.in. niezbędne interfejsy do łączności z innymi 
systemami wewnętrznymi i zewnętrznymi. Szeregowi pracownicy NYCHA otrzymają także 
mobilny lub samoobsługowy komponent HCM. Będzie to szczególnie ważne dla tych 
członków zespołu, którzy pracują lokalnie w obiektach rozsianych na terenie całego Miasta. 
 

 Strategia A.2: Wzmocnienie pozycji pracowników przez zwiększenie ich 
zaangażowania i docenienie ich pracy  

Pracownicy NYCHA często czują się oderwani od kierunku działania organizacji.32 Ścieżki 
rozwoju są niezdefiniowane, oceny wyników pobieżne, a informacje zwrotne — w dużej mierze 

                                                       
31 KPMG, Current State Observations and Maturity Assessment, str. 372 
32 KPMG, Current State Observations and Maturity Assessment, str. 366–370. 
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nieustrukturyzowane. Nasz personel lokalny, który reprezentuje ponad 70% pracowników 
NYCHA, chce dobrze wykonywać swoją pracę — ale zbyt często jest ograniczany przez 
wewnętrzne procesy, niewystarczające zasoby i fatalne warunki fizyczne. Niepokój wśród 
pracowników jest wysoki, morale niskie, a nasze wyzwania operacyjne wciąż rosną.33 
Zaangażowanie personelu często pojawia się zbyt późno w procesie planowania. Wielu 
pracowników ma wrażenie, że ich głos nie jest słyszalny przy opracowywaniu zasad i 
programów, które wpływają na ich codzienną pracę.34  

NYCHA ma świadomość, że dobrowolne, wspólne działania pracowników na rzecz zaspokojenia 
ich wzajemnych potrzeb lub interesów, służenia wspólnemu dobru lub zwiększenia zwykłej 
radości ze wzajemnych relacji i zatrudnienia mogą znacząco poprawić jakość środowiska pracy. 
Organizowanie takich działań w ramach stowarzyszeń pracowniczych pomaga w zaspokojeniu 
części potrzeb pracowników. 

Stowarzyszenia pracownicze przyczyniają się do zwiększenia otwartości i kreowania środowiska, 
w którym wszyscy pracownicy mają możliwości i motywację do działania na rzecz sukcesu 
pracodawcy poprzez poczucie większego własnego dobrobytu. Wartości związane z 
różnorodnością i otwartością mają fundamentalne znaczenie dla możliwości bycia sobą przez 
pracowników oraz w kształtowania zasad i procedur, które nadają wiarygodność decyzjom 
Urzędu. Stowarzyszenia dążą do wzmocnienia świadomości kulturowej oraz budowy możliwości 
rozwoju edukacyjnego i zawodowego dla swoich członków i współpracowników.  

Jedną z takich organizacji jest Komitet Pracowniczy. Aby lepiej zrozumieć obecne wyzwania i 
opracować skuteczne strategie wzmocnienia pozycji pracowników, które spotkają się z 
akceptacją personelu, poprosiliśmy Komitet Pracowniczy NYCHA o przeprowadzenie burzy 
mózgów na temat możliwości naprawy relacji z pracownikami. Po postawieniu pytania, jak 
wzmocnić pozycję pracowników NYCHA, Komitet określił pięć celów ogólnych: 

• Zapewnienie pracownikom możliwości awansu przez wspieranie rozwoju zawodowego 
w zakresie przywództwa i umiejętności miękkich oraz zapewnienie większej autonomii, 
wyraźniejszych oczekiwań i odpowiednich zasobów dla personelu lokalnego w 
obiektach.  

• Promowanie poczucia bezpieczeństwa przez wprowadzanie ulepszeń w obiektach, 
rozwiązanie problemów związanych z finansowaniem oraz traktowanie wszystkich 
działów z taką samą uwagą i szacunkiem.  

• Wzmocnienie ścieżek rozwoju przez wewnętrzne awanse i rozpoczęcie programów 
rozwoju zawodowego, takich jak mentoring, praktyka obserwacyjna i międzyagencyjne 
programy szkoleniowe.  

                                                       
33 KPMG, Change Readiness Report, str. 10. 
34 Plan przekształcenia, EEC Meeting, 28 lutego 2020 r. 
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• Wyrażenie uznania wobec pracowników przez przywrócenie programów nagród 
uznaniowych i rocznicowych, wspieranie działań społecznych oraz wprowadzenie innych 
zachęt mających na celu poprawę morale.  

• Stały rozwój przez sformalizowanie kanałów otrzymywania informacji zwrotnych od 
pracowników, poprawę komunikacji z kierownictwem i dalsze inwestycje w ulepszanie 
środowiska pracy.  

Pomysły Komitetu na usprawnienie działania NYCHA zostały opisane bardziej szczegółowo w 
Planie wdrożenia (rozdział 11). Będziemy kontynuować współpracę z obecnymi i przyszłymi 
podgrupami Komitetu w celu współtworzenia, weryfikowania i wdrażania strategii, które 
wzmocnią pozycję pracowników, poprawią kulturę organizacyjną NYCHA i ostatecznie zapewnią 
lepszą obsługę naszych klientów.  

Komitet jest przykładem na działania NYCHA w stronę rozbijania izolowanych obszarów. 
Radykalna zmiana mocno ugruntowanej kultury to trudny proces. Uważamy jednak, że tą 
inicjatywą powinien pokierować właśnie ten zespół łączący wiele działów i opierający się na 
praktycznych działaniach. Dzięki otwartym i uczciwym rozmowom o wyzwaniach i 
niedociągnięciach NYCHA możemy zacząć odbudowywać zaufanie, którego zabrakło między 
agencją i jej pracownikami.  

 Nauka i rozwój 

Kluczową zasadą organizacyjną Planu przekształcenia jest samodzielne monitorowanie NYCHA 
w celu zapewnienia jakości. Znaczącym krokiem w kierunku realizacji tego celu było utworzenie 
trzech nowych działów nadzoru: kontroli jakości, zdrowia związanego ze stanem środowiska 
oraz zgodności z przepisami. Jednak wgląd w proces wykonywania pracy to tylko połowa 
równania. Po zidentyfikowaniu błędów musimy być w stanie skorygować niewłaściwe 
zachowania przez odpowiednie szkolenia. Obecnie w NYCHA nie ma możliwości modyfikacji 
metod pracy w oparciu o wnioski z kontroli jakości. 

Od pracowników, mieszkańców i partnerów zewnętrznych wiemy także, że potrzeba więcej 
szkoleń — od obsługi klienta po podstawowe procedury, takie jak otwieranie i zamykanie 
zleceń. Naszą rolą jako zarządcy nieruchomości jest zapewnienie pracownikom narzędzi 
potrzebnych do właściwego wykonywania pracy. W celu określenia zakresu szkoleń w całej 
agencji dział zgodności kompleksowo udokumentował i przedstawił w formie planu istniejące 
szkolenia w NYCHA, pozyskując umowy szkoleniowe z działu zamówień oraz spotykając się z 
osobami kontaktowymi ds. szkoleń z całej agencji. Głównym ustaleniem była potrzeba 
centralnego monitorowania szkoleń i nadzoru nad nimi w całej agencji oraz poprawy dostępu 
pracowników do istniejących szkoleń.  

W reakcji na te ustalenia oraz w celu lepszego dostosowania zadań szkoleniowych do nowego 
modelu dzielnicowego NYCHA wprowadzi fundamentalne zmiany w dziale szkoleń i rozwoju 



16 listopada 2020 r. — do celów dyskusji, nie do dystrybucji 

60 
 

(Learning & Development, L&D) tak, aby szkolenia były dostępne dla pracowników i 
dostosowane do zmian w agencji. 

 Strategia B.1: Uruchomienie systemu zarządzania szkoleniami (Learning 
Management System, LMS) 

W październiku 2020 r. agencja NYCHA uruchomiła NYCHA University — portal internetowy, w 
którym poszczególne piony mogą oferować bezpośredni dostęp do szkoleń personelu, 
monitorować postępy w nauce i wyniki, a także pilnować zgodności z przepisami.35 NYCHA 
University będzie obejmującym całą agencję źródłem materiałów edukacyjnych dostępnych na 
żądanie, zapewniającym każdemu pracownikowi wygodny i elastyczny dostęp zarówno do 
wymaganych szkoleń, jak i dobrowolnych kursów doskonalenia zawodowego. Portal udostępni 
również pracownikom „transkrypty” szkoleń, co pozwoli łatwiej identyfikować braki i planować 
kolejne etapy rozwoju kariery. Cechy NYCHA University to: 

• Ulepszone funkcje wyszukiwania i wygląd wyszukiwarki internetowej, ułatwiające 
pracownikom znalezienie dostępnych szkoleń i związanych z nimi zasobów. 

• Zautomatyzowane powiadomienia o wymaganych szkoleniach i potwierdzeniach 
rejestracji. 

• Rejestracja na szkolenia prowadzone przez instruktorów pozwalająca pracownikom 
wyszukiwać istniejące szkolenia, wskazywać zainteresowanie przyszłymi ofertami 
kursów lub zapisywać się na kolejne edycje programów szkoleniowych, w których 
obecnie nie ma miejsc. 

• Kalendarz nadchodzących szkoleń prowadzonych przez instruktorów dopasowany do 
zainteresowań i harmonogramów pracowników.  

• Transkrypty i raporty ułatwiające dostęp do historii szkoleń pracowników. Kadra 
kierownicza może również na podstawie tych informacji generować raporty i analizy. 

• Zasoby pomocy dla użytkowników i menedżerów, w tym szczegółowe przewodniki, 
samouczki i inne formy pomocy. 

 Strategia B.2: Dopasowanie szkoleń do modelu dzielnicowego 

W nowym modelu dzielnicowym dyrektorzy dzielnic będą mieli obowiązek tworzenia wspólnie z 
L&D rocznych dzielnicowych planów szkoleniowych. W ramach tego procesu będą oni używać 
raportów o postępach i wynikach szkoleń z poprzedniego roku, co pozwoli wyznaczyć cele i 
zidentyfikować konkretne potrzeby. Plany szkoleniowe będą uwzględniać istniejące zasoby 
szkoleniowe oraz w razie potrzeby nakreślać plan tworzenia i pozyskiwania nowych materiałów 
szkoleniowych.  

L&D przygotuje również Akademię zarządzania — skierowany przede wszystkim do zarządców 
nieruchomości program dla grup oferujący opcje indywidualnego coachingu i mentoringu, 

                                                       
35 KPMG, Current State Observations and Maturity Assessment, str. 479 
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poznawanie różnorodnych doświadczeń działów agencji, eksperymentalne projekty 
szkoleniowe, w których członkowie grupy mogą ćwiczyć umiejętności praktyczne, a także 
możliwości uczestnictwa w stowarzyszeniach zawodowych i branżowych. Ponieważ ścieżka 
kariery zarządcy nieruchomości jest tylko jedną z wielu opcji oferowanych przez NYCHA, dział 
L&D w ramach NYCHA University opracuje plany rozwoju indywidualnego (Independent 
Development Plan, IDP), które pozwolą pracownikom na zdefiniowanie osiągalnych kroków w 
kierunku realizacji celów długoterminowych.  

Zdolność L&D do tworzenia dostępnych, modyfikowalnych szkoleń, które wspierają model 
dzielnicowy, jest również oparta na łączności z kluczowymi pionami NYCHA — szczególnie z 
tymi, które monitorują działania i narzucają zmiany w procedurach. Na przykład łączność z 
działem zgodności, zarządzania wynikami i analiz zapewni L&D informacje o tym, gdzie są 
najbardziej potrzebne szkolenia. 

 Zarządzanie łańcuchem dostaw 

Wielu partnerów twierdzi, że współpraca z NYCHA jest koszmarnie trudna. Informacje zwrotne 
od dostawców, urzędników oraz innych podmiotów zewnętrznych są spójne: musimy zmienić 
sposób interakcji ze światem zewnętrznym.36 Nasi dostawcy mierzą się ze skomplikowanym i 
nieprzejrzystym procesem, który utrudnia im ustalenie zasad współpracy i odbiera możliwość 
planowania. Proces obsługi zapytań ofertowych od przygotowania specyfikacji do podpisania 
umowy może zająć ponad rok. To trudna sytuacja dla agencji w ciągłym kryzysie.37 Uzyskanie 
zapłaty jest żmudnym zadaniem, mało przejrzystym i nietraktowanym jako pilne. Niektóre 
faktury pozostają niezapłacone przez lata z powodu drobiazgów. 

Co oczywiste, złe praktyki biznesowe NYCHA ograniczają liczbę zainteresowanych współpracą 
wykwalifikowanych dostawców. Wielu z nich po prostu nie chce uczestniczyć w tym procesie.38 
Ograniczona konkurencja prowadzi do niższej jakości pracy i wyższych cen, a przy tym utrudnia 
rezygnację z dostawców zapewniających zbyt niską jakość oraz zastępowanie ich lepszymi 
dostawcami. 

Biorąc pod uwagę aktualny stan bazy mieszkaniowej i organizacji NYCHA oraz naszą zależność 
od dostawców w zakresie uzupełniania potencjału kadrowego, nie możemy sobie pozwolić na 
dalszą niewydolność w zakresie realizacji umów. Aby pomóc we wdrożeniu modelu 
dzielnicowego, NYCHA musi przyciągać najbardziej wykwalifikowanych, efektywnych i 
profesjonalnych dostawców w każdej kategorii budżetowej. Będzie to wymagało diametralnej 
zmiany w sposobie prowadzenia działalności przez NYCHA. 

 

                                                       
36 Plan przekształcenia, Agency Partner Workshop; Advocate Partner Workshops I and II. 
37 KPMG, Current State Observations and Maturity Report, str. 388–389. 
38 KPMG, Current State Observations and Maturity Report, str. 130. 
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 Strategia C.1: Utworzenie głównego biura ds. zamówień  

NYCHA zatrudniła nowego dyrektora ds. zamówień (Chief Procurement Officer, CPO), który 
będzie tymczasowo podlegał głównemu radcy prawnemu. Zakres odpowiedzialności CPO będzie 
obejmował działy zamówień, zarządzania materiałami oraz dywersyfikacji dostawców. Zadaniem 
CPO jest wykorzystanie potencjału NYCHA jako partnera biznesowego oraz usprawnienie naszych 
procesów i procedur, tak aby przyciągać tylko najlepszych dostawców. Chcemy przenieść te 
zadania pod opiekę radcy prawnego, aby można było skorzystać z wiedzy w zakresie zamówień, 
którą dysponuje komórka ds. spraw korporacyjnych w dziale prawnym. Po przebudowie 
procesów zamówień i zarządzania dostawcami CPO i podlegające mu działy zostaną przeniesione 
pod opiekę dyrektora administracyjnego (Chief Administrative Officer, CAO). 

 Strategia C.2: Przebudowa procesu zamówień i zarządzania dostawcami  

W celu analizy procesów obsługi zamówień i ustalenia rekomendowanych zmian na rzecz 
poprawy wydajności i wizerunku na rynku agencja NYCHA nawiązała współpracę z zewnętrzną 
firmą konsultingową. Zespół ten ściśle współpracował z jednostkami całej agencji oraz działami 
zarządzania dostawami i prawnym. Efektem prac było przedstawienie w sierpniu 2020 r. 
szczegółowego zestawu rekomendacji. 

W oparciu o te rekomendacje NYCHA przejdzie na hybrydowy model zamówień. Oprzemy go na 
międzydziałowych zespołach zaopatrzeniowych utworzonych z zaopatrzeniowców, specjalistów 
ds. umów, prawników i przedstawicieli poszczególnych jednostek biznesowych. Obecnie proces 
udzielania zamówień przez NYCHA obejmuje te same piony, ale koordynowane wyłącznie 
doraźnie. Zaproponowany model hybrydowy równoważy potrzeby jednostek biznesowych z 
celami całej agencji, umożliwiając współpracę i scentralizowaną zgodność. Zadaniem nowego 
dyrektora ds. zamówień jest opracowanie nowych procedur dla modelu hybrydowego. 

NYCHA zrealizuje również kilka zaleceń dotyczących usprawnień wewnętrznych, obejmujących 
zmiany w obiegu zadań dotyczących zamówień i wprowadzenie nowych wymagań dotyczących 
aktywnego planowania. Wreszcie po usprawnieniu procesów NYCHA rozbuduje mechanizm 
pozyskiwania strategicznego i zarządzania dostawcami. Aby przyciągnąć i utrzymać najlepszych 
dostawców we wszystkich kategoriach, potrzebujemy nowego sposobu na uczestnictwo w 
rynku i zarządzanie działaniami rynkowymi. Pełna lista rekomendacji dotyczących zarządzania 
dostawami została przedstawiona w załączniku B. 

 Finanse  

Dział finansów kieruje działalnością NYCHA w zakresie planowania i analizy finansów, 
księgowości, zarządzania środkami pieniężnymi, płac, zarządzania ryzykiem oraz działalności 
inwestycyjnej. Odpowiada on za politykę fiskalną, w tym za aktualizowane co roku pięcioletnie 
plany operacyjne i kapitałowe, portfel inwestycyjny oraz za sporządzanie corocznych 
sprawozdań finansowych NYCHA i podmiotów zależnych. Dział finansów pracuje zgodnie z 
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amerykańskimi Powszechnie Uznawanymi Zasadami Rachunkowości (Generally Accepted 
Accounting Principles, GAAP) oraz federalnymi wymogami zarządzania finansami.  

 Strategia D.1: Wdrożenie budżetowania na poziomie nieruchomości 

Jak wspominaliśmy, w celu wdrożenia wymagań HUD w zakresie zarządzania zasobami 
mieszkaniowymi przez urzędy ds. mieszkalnictwa komunalnego (Public Housing Authority, PHA) 
agencja NYCHA poprosiła o pomoc firmę konsultingową BDO PHA Finance. W 2005 r. HUD 
zmienił ustawę 24 CFR 990 pod kątem przejścia PHA na model zarządzania zasobami. 
Wdrażanie tej zmiany rozpoczęło się w 2007 r. Miało to na celu sprawienie, by urzędy PHA 
zaczęły zarządzać swoimi bazami mieszkaniowymi zgodnie z modelem stosowanym w szeroko 
pojętej branży zarządzania budynkami wielorodzinnymi. Urzędy PHA muszą również wdrażać 
zarządzanie, budżetowanie oraz rachunkowość na poziomie projektów. Te formy zarządzania 
zasobami stanowią zasadnicze elementy nowego modelu.  

Agencja NYCHA była jedną z pierwszych, która przyjęła zasady zarządzania zasobami HUD. Firma 
BDO dokonała kompleksowego przeglądu procesu budżetowego NYCHA (od powstania do 
wdrożenia), budżetowania na poziomie nieruchomości oraz stosowanej przez biuro centralne 
metodologii „opłat za usługi” pod kątem możliwości usprawnień. Plany NYCHA w zakresie 
wzmocnienia budżetowania na poziomie nieruchomości zostały szczegółowo opisane w części 
tego planu o nazwie Zarządcy nieruchomości i budżetowanie na poziomie nieruchomości. 
Obecnie NYCHA prowadzi 148 obiektów zarządzanych jako zasoby (Asset Management 
Properties, AMP) zgodnie z definicją HUD. Niektóre AMP są zbieżne z konsolidacją NYCHA, a 
niektóre konsolidacje krzyżowe obejmują poszczególne grupy obiektów. Zgodnie z regułą 
zarządzania zasobami PHA muszą utrzymywać system budżetowania i rozliczania każdego AMP 
w sposób, który umożliwi analizę rzeczywistych przychodów i wydatków związanych z każdą 
nieruchomością. HUD umożliwia PHA pobieranie opłat za usługi bezpośrednio od AMP, o ile 
usługa jest świadczona bezpośrednio na rzecz tego AMP lub na rzecz nie więcej niż dwóch AMP. 
Pion zadaniowy, który przejmuje obsługę trzech lub więcej AMP, staje się albo obciążeniem dla 
centrum kosztów biura centralnego (Central Office Cost Center, COCC), albo stanowi element 
typu „opłata za usługi” (z zastosowaniem wzorów opłat określonych w zasadach HUD).  

Plany NYCHA dotyczące przybliżenia pionów Zarządu Nieruchomości do miejsca świadczenia 
usług na poziomie AMP zmieniłyby sytuację finansową i zrewidowały formuły obsady kadrowej 
nieruchomości stosowane dotychczas przez NYCHA. Po sfinalizowaniu zmian strukturalnych 
NYCHA przeprowadzi modelowanie zmian finansowych. Na przykład w oparciu o wcześniej 
omówiony program pilotażowy dotyczący wykwalifikowanych wykonawców NYCHA 
przeanalizuje dodatkowe specjalizacje potrzebne do odpowiedniej konsolidacji personelu lub 
dzielnicowych baz mieszkaniowych. NYCHA przeanalizuje także dodatkowe koszty za tych 
pracowników w kontekście zmian w przydziałach, opcjonalnie z COCC na opłaty lub na 
bezpośrednie koszty AMP.  
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Dział finansów oceni, jak najlepiej wspierać zarządców nieruchomości i personel w ramach 
zespołów administracji okręgami, które mają zostać wdrożone w ramach modelu 
dzielnicowego. Mogłoby to obejmować rozdysponowanie pracowników zajmujących się 
planowaniem i analizą finansową (Financial Planning & Analysis, FPA) i zobowiązaniami 
(Accounts Payable, AP). Pracownicy działu FPA mogliby pomóc zarządcom nieruchomości z 
korektami na poziomie nieruchomości (przeniesienie środków z jednego konta na inne w 
ramach przyjętego budżetu). Ponadto FPA tworzy raporty okresowe, których zarządcy 
nieruchomości mogą użyć do monitorowania swojego budżetu. Personel może prowadzić 
szkolenia w zakresie efektywnego dostępu do raportów i ich wykorzystania. Pracownicy działu 
AP mogą współpracować z wiceprezesami okręgów / dyrektorami dzielnic w celu trójstronnego 
uzgadniania płatności, rozwiązywania problemów z odbiorem płatności na poziomie 
nieruchomości oraz usprawnienia procesu odbioru. Personel będzie w stanie dotrzeć do 
nieruchomości w każdym okręgu o najwyższym poziomie zaległych płatności i zapewnić 
dodatkowe wsparcie. Struktura zespołów administracji okręgami jest jeszcze w trakcie 
opracowywania. Jednak ta propozycja ze strony działu finansów stanowi dobry przykład 
możliwości wzmocnienia relacji między nieruchomościami i pionami biura centralnego.  

 Zgodność z przepisami i zdrowie związane ze stanem środowiska (Environmental 
Health and Safety, EH&S) 

Działy zgodności i EH&S odgrywają kluczową rolę w zakresie wdrażania usprawnień na każdym 
poziomie — całej agencji, poszczególnych nieruchomości oraz konkretnych urządzeń lub 
systemów. Stanowią one kluczowy element struktury nadzoru i zajmują się identyfikowaniem 
awarii i zapewnianiem natychmiastowego nadzoru oraz wydawaniem zaleceń dotyczących 
ulepszeń procesów w miarę upływu czasu. Dotyczy to także obszarów filarowych: (1) farby 
ołowiowe, (2) pleśń i wycieki awaryjne, (3) ochrona przed szkodnikami i gospodarka odpadami, 
(4) windy, (5) ogrzewanie i (6) kontrole.  

Zadaniem działu zgodności jest dbanie o to, aby agencja NYCHA przestrzegała przepisów prawa 
oraz etycznie realizowała misję polegającą na zapewnieniu bezpiecznych, przystępnych cenowo 
mieszkań dla naszych mieszkańców. Dział EH&S jest odpowiedzialny za nadzorowanie, 
analizowanie i ocenę wszystkich spraw i prac prowadzonych przez Urząd, które mają jakikolwiek 
wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców oraz pracowników NYCHA i samych 
nieruchomości.  

Łącznie zadania działów zgodności i EH&S obejmują: 

• Nadzór nad przestrzeganiem przez NYCHA przepisów federalnych, stanowych i lokalnych 
• Zapewnienie dokładności wymaganych przez prawo sprawozdań i oświadczeń 

składanych przez NYCHA 
• Opracowywanie i stosowanie aktualnych procedur zgodnych z przepisami prawa 
• Doradzanie pracownikom w zakresie BHP 
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• Zapewnienie uczciwości systemu oceny mieszkań komunalnych (Public Housing 
Assessment System, PHAS) oraz wszystkich innych inspekcji prowadzonych przez 
agencję NYCHA 

• Zapewnienie kanałów komunikacji dla skarg zgłaszanych przez mieszkańców, 
pracowników i wykonawców NYCHA oraz opinię publiczną  

• Prawidłowe odpowiadanie na skargi  
• Promowanie utrzymywania zgodności z przepisami przez komunikację i specjalne 

inicjatywy  
• Prowadzenie lokalnego monitoringu i oceny prac prowadzonych przez zespoły działu 

operacji w celu identyfikacji braków oraz przygotowania rekomendacji dotyczących 
ulepszeń 

• Zapewnienie odpowiednich szkoleń dla liderów i reszty personelu NYCHA 

 Strategia E.1: Regularne raporty na temat trudności systemowych 

Działy EH&S i zgodności informują o systemowych trudnościach obejmujących całą bazę 
mieszkaniową, które uniemożliwiają NYCHA działanie zgodne z Porozumieniem HUD lub innymi 
przepisami prawa. Na przykład działy zgodności i EH&S co miesiąc publikują dokument o nazwie 
„Lead Exceptions Report” (Raport dot. wyjątków dla farb ołowiowych) na potrzeby działu 
operacji i zespołu kierowniczego. Raporty opisują wyniki wspólnego programu zapewniania 
zgodności z przepisami dot. farb ołowiowych.  

EH&S wydaje również comiesięczny raport podsumowujący wyniki pracy wyspecjalizowanych 
zespołów w oparciu o monitoring terenowy i inne analizy. EH&S ma też zespoły nadzoru 
zajmujące się poszczególnymi obszarami filarowymi Porozumienia, w tym farbami ołowiowymi, 
jakością powietrza w pomieszczeniach (obejmuje to m.in. usuwanie pleśni), ogrzewaniem, 
zintegrowaną ochroną przed szkodnikami oraz windami.  

Spójne raportowanie zapewnia działowi operacji i zespołowi kierowniczemu rekomendacje, 
które są następnie monitorowane w kolejnych raportach przez działy zgodności i EH&S. Taka 
struktura raportowania i informacji zwrotnych będzie sprzyjać ogólnosystemowym 
uprawnieniom procesów lub rozwiąże wspólne braki we wszystkich obiegach zadań w 
zintegrowany sposób.  

 Strategia E.2: Ogólnosystemowa copółroczna analiza oceny ryzyka oraz 
lokalne monitorowanie na poziomie nieruchomości i pomoc techniczna 

Aby monitorować wyniki we wszystkich inwestycjach za pomocą analizy danych, dział zgodności 
wspólnie z działem monitorowania i analiz wyników (Performance Tracking and Analytics 
Department, PTAD) opracował model oceny ryzyka z użyciem kluczowych punktów danych w 
celu określenia, które inwestycje są najbardziej narażone na ryzyko niezgodności z 
Porozumieniem HUD i innymi przepisami prawa. Działy zgodności i PTAD opracowały matrycę 
kluczowych wskaźników na potrzeby analizy sytuacji w inwestycjach. Przygotowały też algorytm 
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ważenia tych wskaźników i przypisywania oceny ryzyka do inwestycji. Za pomocą tego 
algorytmu oceny działy zgodności i PTAD mogą określić, które inwestycje wymagają dodatkowej 
uwagi w zakresie monitorowania zgodności, pomocy technicznej i działań integracyjnych. 
Najważniejsze dla tej inicjatywy są wskaźniki związane z działalnością operacyjną i 
Porozumieniem HUD — dlatego stanowią one większość użytych wskaźników. Uwzględniono 
również kilka wskaźników związanych z codziennym zarządzaniem inwestycjami i jakością życia 
mieszkańców oraz pracowników. 

Dział zgodności wykorzystuje następnie tę ocenę ryzyka do planowania monitorowania 
lokalnego inwestycji o niższych wynikach.  

Monitoring lokalny: 

Na podstawie analizy oceny ryzyka działy zgodności i EH&S we współpracy z działem kontroli 
jakości realizują co miesiąc dwa projekty lokalnego monitorowania sytuacji w obiektach. W 
ciągu tygodnia działy zgodności, QA oraz EH&S (łącznie: „zespół monitorowania lokalnego”) 
prowadzą analizy w zakresie obszarów ogólnego zarządzania nieruchomościami oraz operacji, 
takich jak: ogrzewanie, windy, szkodniki, kontrole codzienne i odpady, coroczne rekwalifikacje, 
dokumentacja mieszkańców, pobieranie czynszu, ogólna konserwacja i naprawy, recykling i 
usługi dozorcze, pleśń, farby ołowiowe, oznaczenia zakazu palenia i skargi, wykroczenia, 
przestępstwa, wskaźnik pustostanów i zaopatrzenie. Zespół monitorowania lokalnego bada 
tematy objęte Porozumieniem HUD oraz inne obszary wysokiego ryzyka.  

Po zakończeniu prac na miejscu zespół monitorowania lokalnego wspólnie przygotowuje raport. 
Raport jest tworzony w ciągu około trzydziestu (30) dni kalendarzowych i przekazywany do 
badanej inwestycji oraz do starszych pracowników działu operacyjnego i kadry kierowniczej. W 
celu usunięcia braków stwierdzonych podczas monitoringu personel inwestycji musi 
przygotować plan działań naprawczych z wyznaczonymi ramami czasowymi i terminami 
realizacji. Następnie dział zgodności współpracuje bezpośrednio z personelem inwestycji w 
zakresie śledzenia, zarządzania i usuwania braków z wykorzystaniem narzędzia śledzącego 
online. Personel inwestycji musi zapewnić cotygodniowe aktualizacje wykazujące korekty 
stwierdzonych braków oraz przekazać terminowo informacje prowadzące do osiągnięcia 
zgodności według wytycznych raportu. Po usunięciu większości usterek personel inwestycji 
wspólnie ze starszymi pracownikami działu operacji wystawia notę zamknięcia.  

Pomoc techniczna: 

Gdy personel inwestycji mieszkaniowej ma trudność z samodzielnym skorygowaniem usterek w 
obszarach wskazanych w raporcie, dział zgodności wysyła zespół w celu zapewnienia pomocy 
technicznej. W oparciu o ustalenia raportu monitorowania lokalnego dział zgodności tworzy 
wytyczne dotyczące pomocy technicznej (Technical Assistance Guide, TAG) dla pracowników z 
wykorzystaniem standardowych procedur NYCHA oraz wszelkich obowiązujących przepisów 
dotyczących zidentyfikowanych niedociągnięć. Dział zgodności uwzględnia w tym dokumencie 
działania naprawcze i wytyczne właściwe dla każdego obszaru niedociągnięć wymienionych w 
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raporcie monitorowania lokalnego inwestycji. Dokument TAG jest ukierunkowany na 
konkretnych pracowników (stanowiska) związanych z danym niedociągnięciem i/lub 
odpowiedzialnych za zachowanie/zapewnienie zgodności z obowiązującymi procedurami albo 
przepisami prawa.  

Dział zgodności planuje wizytę w inwestycji w celu dokonania weryfikacji dokumentu TAG. 
Przed wizytą dział zgodności przekazuje TAG do wiadomości regionalnemu kierownikowi 
zasobów (Regional Asset Manager, RAM), zarządcy nieruchomości oraz starszemu 
konserwatorowi nieruchomości. W dniu wizyty zespół działu zgodności przybywa na miejsce w 
celu weryfikacji TAG wraz z zarządcą i starszym konserwatorem nieruchomości (lub inną 
odpowiednią wyznaczoną osobą) i/lub pracownikami, którzy uczestniczyli we wstępnym 
monitorowaniu lokalnym (albo zostali wymienieni w raporcie monitorowania lokalnego). 
Szczególnym celem wizyty jest zapewnienie lokalnej pomocy technicznej personelowi, 
udzielenie odpowiedzi na wszelkie pytania personelu oraz ustalenie dodatkowych terminów i 
dat usunięcia niedociągnięć. Wizyta odbywa się kilka tygodni po wydaniu wstępnego raportu 
monitorowania lokalnego. 

 Strategia E.3: Analiza pierwotnych przyczyn awarii systemów budynków 

Zespół nadzoru nad windami EH&S przeprowadza „analizę pierwotnych przyczyn awarii” w 
przypadku wind, w których w okresie trzydziestu dni występują cykliczne awarie. Analogicznie, 
zespół nadzoru nad ogrzewaniem przeprowadza „analizę pierwotnych przyczyn awarii” w 
przypadku każdej awarii ogrzewania, której usunięcie zajęło ponad dwanaście godzin. Analizy są 
specyficzne dla systemu lub urządzenia i wskazują części, działania lub inne elementy, które 
mogły przyczynić się do poważnych awarii.  

Następnie EH&S przekazuje zalecenia bezpośrednio do działu serwisu i napraw wind oraz działu 
usług grzewczych. Następnie EH&S sprawdza, czy zalecenia są wdrażane w odniesieniu do tych 
systemów budynków, regularnie składając sprawozdania na temat stanu wykonania każdej 
pozycji.  

 Dział informatyczny (Information Technology, IT) 

Zapewnienie nowych możliwości biznesowych i operacyjnych dzięki innowacjom i technologii 
ma kluczowe znaczenie dla udanego przekształcenia podstawowej działalności i usług NYCHA w 
celu poprawy komfortu mieszkańców. Dział IT NYCHA, kierowany przez dyrektora IT (Chief 
Information Officer, CIO), wcześniej podlegał dyrektorowi generalnemu jako główny pion 
wsparcia operacyjnego. Jednak, aby dział IT mógł pracować bardziej proaktywnie i dynamicznie 
reagować na szybkie tempo zmian w NYCHA, musi aktywnie uczestniczyć w podejmowaniu 
kluczowych decyzji wspierających wszystkie działy. W ramach Planu przekształcenia dział IT 
stanie się centralnym pionem wsparcia podlegającym CAO.  

W maju 2020 r. agencja NYCHA zatrudniła nowego CIO w celu poprawy modelu świadczenia 
usług IT oraz podniesienia jakości i efektywności obsługi klienta, a także poprawy niezawodności 
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i relacji z innymi działami NYCHA oraz kluczowymi interesariuszami. Obejmuje to cały dział IT i 
wymaga nie tylko zmian w naszej technologicznej mapie drogowej, ale, co ważniejsze, w 
fundamentalnych zasadach i integralnych procesach, które ukształtowały wewnętrzną kulturę i 
postrzeganą wartość IT w całej organizacji.  

 Strategia F.1: Opracowanie holistycznego kierunku strategicznego dla IT  

Dział IT NYCHA ustali kierunek strategiczny w trzech krokach:  

 Krok 1: Ocena bieżącej dojrzałości IT i poziomu zadowolenia z usług działu  

Dział IT NYCHA zatrudni niezależną firmę doradczą w zakresie IT w celu przeprowadzenia oceny 
dojrzałości i określenia bieżącego poziomu zadowolenia klientów z naszych produktów i usług 
IT. Rezultatem tych działań będzie pomiar skuteczności działu IT NYCHA na tle porównywalnych 
działów IT oraz określenie zalecanych krótko- i długoterminowych usprawnień.  

 Krok 2: Ocena stabilności infrastruktury i architektury aplikacji  

Dział IT zlecił GCOM Software LLC, niezależnej firmie doradztwa technologicznego, 
przeprowadzenie wstępnej, kompleksowej oceny infrastruktury oraz przedstawienie 
rekomendacji prowadzących do stabilizacji i modernizacji architektury hostingu naszych 
centrów danych IT. Przed opracowaniem planu działania i zalecanej strategii inwestycji 
technologicznych rekomendacje zostaną przeanalizowane wspólnie z innymi działami, w tym z 
działem HR, operacyjnym i projektów kapitałowych. Równolegle w celu rozwiązania problemów 
z historycznymi zależnościami dotyczącymi wniosków o lokale dział IT NYCHA zleci zewnętrznie 
wykonanie dokumentacji podstawowych wymagań biznesowych dla krytycznych systemów 
wspierających działy mieszkań komunalnych i współfinansowanych. Przypadki użycia zostaną 
zestawione z naszymi obecnie używanymi aplikacjami, a ich wartość zostanie porównana z 
nowszymi i potencjalnie bardziej opłacalnymi programami i usługami komercyjnymi dostępnymi 
od ręki na rynku.  

 Krok 3: Opublikowanie strategii IT i planu modernizacji technologii  

Dział IT NYCHA połączy wyniki ocen z wynikami wewnętrznych warsztatów planowania 
strategicznego oraz rekomendacjami z raportu KPMG. Pozwoli to określić misję działu, zasady 
przewodnie i cele dalszego rozwoju IT. CIO zaproponuje serię inicjatyw biznesowych z 
wymiernymi celami, które pomogą usunąć zidentyfikowane luki w ocenie i wytyczą 
bezpośrednią ścieżkę do wspólnej realizacji naszych celów biznesowych i technicznych.  

 Strategia F.2: Likwidacja podziałów między działami i wewnątrz działów w 
ramach głównych usług i zadań IT  

Dział IT NYCHA chce być bliskim partnerem, którego cele są zbieżne z celami biznesowymi jego 
klientów. Jednak w przypadku większości interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych dział IT 
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jest obecnie postrzegany jako narzędzie lub środek do zapewnienia i utrzymania dostępności 
systemów. W ciągu ostatnich dwóch lat mieliśmy do czynienia z bezprecedensowym tempem 
zmian w Urzędzie, co doprowadziło do powstania środowiska, które w większości przypadków 
jest reaktywne i podejmuje działania w odpowiedzi na zapotrzebowanie. Wraz z upływem czasu 
poziom zaangażowania działów biznesowych zaczął różnić się między działami IT, prowadząc do 
niezrównoważonej alokacji zasobów. Ponadto nasze procesy wewnętrzne są odseparowane, a w 
niektórych przypadkach zbędne, co powoduje dezorientację klientów. Takie zdecentralizowane 
zaangażowanie skutkuje nieprzewidywalnym i niemożliwym do zarządzania zapotrzebowaniem 
na usługi IT oraz kulturą izolacji. Szkodzi to jakości świadczonych przez nas usług.  

Strategiczne partnerstwo między działem IT i innymi działami NYCHA zostanie wzmocnione 
przez ustanowienie ram zarządzania jakością obsługi klienta. Zostaną powołani kierownicy ds. 
relacji biznesowych (Business Relationship Manager, BRM), których zadaniem będzie 
zrozumienie potrzeb i oczekiwań biznesowych działów oraz nadzorowanie zgłoszeń IT przez cały 
cykl ich realizacji Dział IT NYCHA wdroży nowy proces pozyskiwania zadań IT, tj. dobrze 
zdefiniowaną metodę wychwytywania i zarządzania wszystkimi potrzebami klientów oraz 
spełniania oczekiwań interesariuszy — dzięki możliwościom informatycznym i strategicznej 
priorytetyzacji. Dodatkowo dział IT dostosuje swoje funkcje i usługi w celu wyeliminowania 
nadmiarowości, ustanowienia niezależnych mechanizmów kontroli podczas dostarczania 
produktów oraz usprawnienia kompleksowej obsługi klienta.  

 Strategia F.3: Stworzenie programu cyberbezpieczeństwa i usprawnienie 
pionu testowania  

Jako największy urząd ds. mieszkalnictwa komunalnego w kraju jesteśmy odpowiedzialni za 
bezpieczne przechowywanie, przetwarzanie i ochronę dużych ilości prywatnych i wrażliwych 
informacji, które pojawiają się w dokumentacji, infrastrukturze sieciowej oraz pracy personelu 
NYCHA. Ryzyko cyberzagrożeń, wewnętrznej awarii systemu lub ekspozycji informacji zależy od 
siły naszych mechanizmów bezpieczeństwa. NYCHA zatrudni pierwszego w historii dyrektora ds. 
bezpieczeństwa informacji (Chief Information Security Officer, CISO) w celu rozszerzenia 
możliwości obecnego pionu audytu IT w kierunku kompleksowego programu zarządzania 
cyberbezpieczeństwem i ryzykiem.  

 Strategia F.4: Standaryzacja procesów zarządzania usługami IT (IT Service 
Management, ITSM)  

Dział IT NYCHA wprowadzi model najlepszych praktyk ITIL oraz związany z nimi zestaw narzędzi i 
procesów usprawniających zarządzanie operacjami IT. W listopadzie 2019 r. agencja NYCHA 
wdrożyła pierwszy moduł ServiceNow, wiodącej platformy ITSM. Jednak wykorzystanie pełnego 
potencjału produktu nie było jeszcze możliwe ze względu na braki procesowe, brak szkoleń i 
niską gotowość pracowników do zmian. NYCHA zbuduje autonomiczny pion ITSM do 
zarządzania wdrażaniem i ogólnodziałową integracją nowych procesów opartych na ITIL, w tym 
obsługą zdarzeń, problemów i zmian, zarządzaniem zasobami i konfiguracją usług oraz 
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przekształceniem trzech osobnych punktów pomocy w skonsolidowane biuro obsługi i centrum 
obsługi klienta pierwszej linii. Będzie to fundament pozwalający wzmocnić i poprawić 
niezawodność działań związanych z pełnym zbiorem rozwiązań infrastruktury, aplikacji oraz 
produktów i usług związanych z bezpieczeństwem, które dział IT NYCHA dostarcza klientom i 
interesariuszom.  

 Kontakty i relacje partnerskie ze społecznością  

Dział kontaktów i relacji partnerskich ze społecznością (Community Engagement & Partnerships, 
CEP) łączy mieszkańców NYCHA z najważniejszymi programami i usługami oraz angażuje ich 
wokół kluczowych priorytetów agencji. CEP wspiera rozległą sieć stowarzyszeń mieszkańców 
NYCHA (Resident Associations, RA) oraz zarządza partnerstwami, programami i inicjatywami 
dotyczącymi możliwości ekonomicznych, młodzieży, seniorów i usług socjalnych. CEP 
współpracuje z mieszkańcami i partnerami poprzez sześć działów: 

Zaangażowanie mieszkańców (Resident Engagement Department, RED): Angażuje mieszkańców 
w kluczowe inicjatywy mające na celu wspieranie wkładu mieszkańców, edukacji i świadomości. 
RED wspiera rozległą sieć stowarzyszeń mieszkańców NYCHA, m.in. nadzorując wybory w tych 
stowarzyszeniach, szkolenia oraz administrowanie funduszami partycypacji najemców. RED 
zarządza także siecią rad młodzieżowych i „liderów wśród seniorów” (czyli siecią seniorów-
wolontariuszy), wspiera inne grupy prowadzone przez mieszkańców oraz nadzoruje kluczowe 
programy, takie jak Akademia liderów mieszkańców. 

Rozwój społeczności (Community Development, CD): Realizuje ukierunkowaną, strategiczną 
aktywność mającą na celu wspieranie nowych inwestycji i/lub znaczących projektów 
remontowych i modernizacyjnych. CD pomaga w organizacji publicznych spotkań i warsztatów 
oraz prowadzi indywidualne działania mające na celu pozyskanie informacji, zwiększenie 
świadomości i zrozumienia oraz przekonanie mieszkańców w ramach naszych inicjatyw na rzecz 
rozwoju i renowacji bazy mieszkaniowej.  

Upodmiotowienie gospodarcze mieszkańców i zrównoważony rozwój (Resident Economic 
Empowerment & Sustainability, REES): Daje mieszkańcom nowe możliwości zwiększenia 
dochodów i majątku poprzez programy, zasady i partnerstwa w czterech kluczowych obszarach: 
zatrudnienie i rozwój kariery, rozwój działalności gospodarczej, kształcenie i szkolenie dorosłych 
oraz świadomość finansowa i budowanie majątku. REES zarządza kluczowymi programami, w 
tym programem akademii szkoleniowej mieszkańców, osiągania samowystarczalności przez 
rodziny oraz promocji ścieżek biznesowych. REES pomaga również mieszkańcom w znajdowaniu 
miejsc prac powstałych dzięki programowi Section 3 oraz w spełnianiu innych wymagań NYCHA 
dotyczących zatrudniania. 

Partnerstwa rodzinne (Family Partnerships Department, FPD): Dział partnerstw pomaga 
mieszkańcom NYCHA w kontaktach z młodzieżą, osobami starszymi i usługami socjalnymi. 
Zapewnia indywidualną ocenę usług socjalnych i pomaga przedstawicielom niektórych 
„zagrożonych” populacji w rozwiązywaniu problemów związanych z wynajmem oraz w 



16 listopada 2020 r. — do celów dyskusji, nie do dystrybucji 

71 
 

uzyskaniu długoterminowej stabilności. FPD zarządza relacjami ze sponsorowanymi przez 
Miasto ośrodkami dla społeczności i seniorów oraz nadzoruje kluczowe programy, takie jak 
program powrotu do rodzin.  

Inicjatywy zdrowotne (Health Initiatives, HI): Zarządza partnerstwami i działaniami 
międzyagencyjnymi mającymi na celu zapewnienie mieszkańcom kontaktu z profilaktycznymi 
usługami zdrowotnymi, stworzenie zdrowszego środowiska wewnątrz budynków i promowanie 
inicjatyw mieszkańców w zakresie zdrowia. HI zarządza kluczowymi programami, w tym Smoke 
Free NYCHA i Farms at NYCHA. 

Biuro partnerstwa publiczno-prywatnego (Office of Public Private Partnerships, OPPP): 
Zapewnia scentralizowane zarządzanie dotacjami dla CEP i innych konkurencyjnych programów 
grantów. OPPP zarządza relacjami ze sponsorami rządowymi i prywatnymi oraz służy jako 
łącznik z Funduszem Mieszkalnictwa Komunalnego. 

Działy CEP stosują obecnie „strefowy” model usług, czyli model na bazie okręgów, oparty na 
obszarach funkcjonalnych. Na poziomie lokalnym pracownicy wspólnie z liderami wśród 
mieszkańców i kluczowymi zewnętrznymi interesariuszami, lokalnymi dostawcami usług oraz 
lokalnymi biurami NYCHA pracują na rzecz zapewnienia mieszkańcom NYCHA wysokiej jakości 
usług i budowy zaangażowania. 

 

 Strategia G.1: Wynegocjowanie nowego protokołu ustaleń z miejską radą 
dyrektorów i wzmocnienie zaangażowania w ramach 24 CFR §964 

NYCHA musi wzmocnić relacje partnerskie z liderami mieszkańców. W styczniu 
przewodniczący rozpoczął rozmowy z miejską radą dyrektorów (Citywide Council of Presidents, 
CCOP) na temat nowego protokołu ustaleń (Memorandum of Understanding, MOU), który 
sformalizuje sposób współpracy między NYCHA i liderami mieszkańców stosownie do przepisu 
24 CFR §964, który wymaga od NYCHA włączenia mieszkańców do „wszystkich aspektów” 
„ogólnej misji i działania” agencji. Zasada ta zawiera wytyczne dotyczące stowarzyszeń 
mieszkańców, zarządów mieszkańców, szkoleń mieszkańców i możliwości dla mieszkańców.  

MOU obejmie wiele z tych wytycznych, w tym: wybory do władz stowarzyszeń mieszkańców i 
zwiększenie udziału mieszkańców; częstotliwość spotkań pomiędzy NYCHA i liderami 
mieszkańców — od poziomu pojedynczych obiektów po poziom Zarządu NYCHA; wkład 
mieszkańców w ulepszenia kapitałowe; budżetowanie na poziomie nieruchomości, usługi dla 
mieszkańców oraz wspólne opracowanie ocen zadowolenia mieszkańców. RA nie są jedynym 
miejscem kontaktu z mieszkańcami. Zgodnie z naszą nową misją — musimy odnowić relację z 
każdym mieszkańcem. W ramach MOU i wsparcia dla wspólnego podejmowania decyzji NYCHA 
włączy mieszkańców do grup roboczych dotyczących zajętości lokali, ogólnego zarządzania, 
konserwacji, bezpieczeństwa, szkoleń i zatrudnienia mieszkańców, usług socjalnych, 
priorytetów modernizacyjnych oraz innych nowych inicjatyw planowanych do realizacji. Każdy 
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mieszkaniec powinien znać plany NYCHA na przyszłość i mieć możliwość przedstawienia 
własnego zdania na ich temat. NYCHA wykorzysta swoje kanały komunikacyjne do zapewnienia 
mieszkańcom aktualnych informacji o realizacji planu przekształcenia. Obejmuje to kampanie 
informacyjne związane z kluczowymi inicjatywami i nowymi narzędziami, takimi jak inteligentne 
ekrany w obiektach umożliwiające szybkie prezentowanie dokładnych i aktualnych informacji. 
Musimy zapewnić stałe bezpieczeństwo mieszkaniowe i dostęp do nowych możliwości. 

 Strategia G.2: Wzmocnienie współpracy z partnerami społecznościowymi  

Organizacje społecznościowe również potrzebują nowego poziomu partnerstwa z NYCHA. W 
naszych działaniach spotykaliśmy się z opiniami, że tempo angażowania się w obiecujące 
programy bywa wolne, a nasze zmiany w priorytetach mogą sprawić, że partnerzy poczują się 
pozostawieni samym sobie. Agencja NYCHA zbudowała udany, oparty na partnerstwie model 
koordynacji usług, a także pakiet programów i usług przeznaczonych wyłącznie dla mieszkańców 
mieszkań komunalnych. Potrzebne są jednak nowe inwestycje w celu pogłębienia możliwości 
partnerstwa i zapewnienia zasobów lepiej odpowiadających na potrzeby mieszkańców.  

CEP zarządza formalną siecią ponad 150 partnerów społecznościowych, którzy współpracują z 
NYCHA, aby zapewnić mieszkańcom dostęp do pracowników oraz inicjatyw przeznaczonych dla 
seniorów i młodzieży, a także do usług socjalnych. W celu wzmocnienia tej sieci i pogłębienia 
wsparcia dla mieszkańców CEP — za pośrednictwem Funduszu Mieszkalnictwa Komunalnego — 
zrealizuje finansowaną prywatnie inicjatywę na rzecz rozbudowy istniejących programów 
NYCHA, zwiększenia liczby pracowników, a także zwiększenia zdolności do podejmowania 
kluczowych działań partnerskich oraz opracowania nowych programów i partnerstw, które będą 
zgodne z planami strategicznymi NYCHA.  

 Strategia G.3: Partnerstwo z mieszkańcami na rzecz poprawy jakości życia 

Zdecydowana większość mieszkańców NYCHA zna przepisy i ich przestrzega. Mimo to 
wystarczy, że jeden z mieszkańców nie pozbywa się odpadów w sposób właściwy lub nie 
traktuje z szacunkiem sąsiadów, aby spowodować kaskadowe pogorszenie jakości życia każdego 
mieszkańca i pracownika obiektu. Obecnie sytuacje często eskalują do tego stopnia, że zarządca 
nieruchomości musi złożyć formalną skargę przeciwko mieszkańcowi, najemca musi 
uczestniczyć w postępowaniu administracyjnym lub zostanie wszczęte działanie przeciwko 
mieszkańcowi w sądzie. NYCHA musi wdrożyć skuteczny i efektywny sposób współpracy z 
mieszkańcami na rzecz rozwiązywania problemów związanych z jakością życia. Stowarzyszenia 
mieszkańców pełnią ważną funkcję jako przedstawiciele ich interesów i dlatego powinny 
aktywnie uczestniczyć w podejmowaniu ważnych decyzji. Musimy również działać na rzecz tego, 
aby konkretna grupa mieszkańców, która może pomóc w ramach wspólnej pracy z 
pracownikami NYCHA, mogła mieć wkład w poprawę jakości życia oraz wspierała działania 
edukacyjne i egzekwowanie przepisów przed zaistnieniem problemu i po tym fakcie.  
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Agencja NYCHA mogłaby zawierać umowy z organizacjami, takimi jak Green City Force, w celu 
zapewnienia odpowiedniej edukacji, budowania świadomości oraz prowadzenia kampanii na 
rzecz utrzymania zgodności z przepisami na poziomie obiektów. Dzięki temu modelowi będzie 
można zapewnić mieszkańcom stypendia i możliwości edukacji przez doświadczenie, które 
wspomogą rozwój zawodowy w perspektywie długoterminowej. W przypadku inicjatyw 
wymagających pracy w pełnym wymiarze godzin NYCHA zastosuje model znany z inicjatywy 
Ambasadorzy Niepalenia. W tym modelu mieszkańcy sami angażują się w edukację sąsiadów 
oraz prowadzą inne działania na rzecz proaktywnego rozwiązywania potencjalnych problemów 
związanych z przestrzeganiem zasad najmu. Inne urzędy ds. mieszkalnictwa wypłacają stypendia 
zespołom ambasadorów mieszkańców w każdej nieruchomości. Wykorzystanie tych 
równoległych modeli w NYCHA jest skutecznym sposobem na wzmocnienie pozycji 
mieszkańców i egzekucję przepisów.  

Choć kluczowym elementem poprawy jakości życia jest zaangażowanie na poziomie 
społeczności, to pojawianie się problemów z konkretnymi mieszkańcami wymaga również 
indywidualnych interwencji w egzekucję zasad najmu w ramach zarządzania konkretnymi 
nieruchomościami. Aby wypełnić tę lukę, NYCHA chce wprowadzić stanowisko młodszych 
asystentów mieszkaniowych, którzy będą upoważnieni do współpracy z zarządem 
nieruchomości w celu rozwiązania problemu przed wszczęciem postępowania 
administracyjnego lub rozwiązaniem umowy najmu. Młodsi asystenci mieszkaniowi mogą 
pomagać mieszkańcom w corocznym procesie rekwalifikacji, wprowadzać najemcę w proces 
najmu, pomagać w nieformalnych spotkaniach, powiadamiać najemców o przestojach i 
sytuacjach awaryjnych oraz pomagać w przeprowadzkach najemców.  

 [OBJAŚNIENIE]: Różnorodność, otwartość i równość 

Misją NYCHA jest stworzenie miejsca pracy, które promuje różnorodność, otwartość i równość. 
Aby osiągnąć te cele, NYCHA przyjmie cele zarządzenia wykonawczego Miasta nr 45 (Executive 
Order 45, EO45), które odzwierciedla wysiłki miasta Nowy Jork na rzecz równości, otwartości i 
dostępu do możliwości. NYCHA i Miasto wspólnie zrealizują roczny proces analizy wpływu 
przyjętych praktyk, zasad i kultury organizacyjnej na powstawanie nierówności, przeanalizują 
dysproporcje pod kątem zaktualizowanych miar skuteczności oraz dopasują nowe ramy 
operacyjne i pomiarowe do zasad równości rasowej i społecznej zgodnie z celami EO45. NYCHA 
podejmie także wspólne działania edukacyjne z innymi agencjami Miasta przechodzącymi 
podobne przekształcenia, aby podzielić się najlepszymi praktykami i wnioskami.  
 

[OBJAŚNIENIE]: Fundusz Mieszkalnictwa Komunalnego 

Fundusz Mieszkalnictwa Komunalnego tworzy i wykorzystuje zasoby i relacje w celu zwiększenia 
możliwości i poprawy jakości życia mieszkańców lokali Urzędu ds. Mieszkalnictwa Miasta Nowy 
Jork oraz podniesienia znaczenia mieszkalnictwa komunalnego w naszym mieście. Fundusz 
Mieszkalnictwa Komunalnego to organizacja non profit działająca zgodnie z przepisem 501c3. 
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Misją Funduszu jest wsparcie i wzmocnienie działań NYCHA na rzecz zapewnienia 
nowojorczykom samowystarczalnych, dostępnych i bezpiecznych lokali sprzyjających integracji 
społecznej oraz wspierania możliwości awansu ekonomicznego.  
  
Wizja 2025 

Fundusz Mieszkalnictwa Komunalnego będzie inwestował w szkolenia liderów, rozwijanie 
umiejętności pracowników i promowanie zdrowego stylu życia, ze szczególnym uwzględnieniem 
100 000 młodych mieszkańców lokali NYCHA (od 14 do 24 lat), którzy stanowią centralny punkt 
naszych wysiłków związanych z tworzeniem możliwości ekonomicznych i promowaniem 
równości wśród wszystkich mieszkańców NYCHA.  

Fundusz Mieszkalnictwa Komunalnego będzie stanowić znaczące wsparcie dla Planu 
przekształcenia NYCHA i zwiększy wpływ mieszkańców NYCHA na promowanie różnorodności i 
równości podczas odbudowy sytuacji gospodarczej Nowego Jorku i w dalszej przyszłości. 
  
Wartości i zasady działania 

Etyka: Wykazujemy najwyższe standardy etyczne poprzez uczciwość, przejrzystość i 
odpowiedzialność.  

Zaangażowanie: Angażujemy i motywujemy partnerów, opinię publiczną i mieszkańców na 
rzecz przyjęcia Planu przekształcenia NYCHA i uczestniczenia w jego wdrażaniu.  

Równość: Wspieramy równość wśród naszych mieszkańców, tworząc i wdrażając programy 
służące upodmiotowieniu mieszkańców i zwiększeniu możliwości ekonomicznych.  

 
Cele (plan strategiczny do 12/2020)  

• Programy o dużym wpływie 
o Rady młodzieżowe na rzecz szkolenia liderów, liderzy mieszkańców, 

zaangażowanie/kontakty z mieszkańcami, liderzy rodzinni/awans ekonomiczny 
o Umiejętności/szanse zawodowe, oferty pracy w NYCHA, ścieżki biznesowe, 

NYCHApreneurship, edukacja 
 

• Programy zdrowotne, ambasadorzy zdrowia, zdrowe środowisko/sprawność fizyczna, 
lokalne rolnictwo/zdrowe jedzenie, zapobieganie przemocy  
  

• Skuteczne promowanie i komunikacja NYCHA  
  

• Skuteczne zbieranie funduszy 
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• Dobre zarządzanie 
  

• Doskonała administracja  

 Równość szans  

Dział równych szans (Department of Equal Opportunity, DEO) promuje i monitoruje zgodność z 
zasadami równości szans w zakresie zatrudnienia, mieszkalnictwa komunalnego i wypłacania 
należytych wynagrodzeń przez wykonawców NYCHA. Misją DEO jest promowanie w całej 
agencji równości szans, otwartości oraz równego traktowania osób, które mieszkają w lokalach 
NYCHA, pracują w NYCHA, korzystają z usług NYCHA lub są opłacane przez wykonawców 
NYCHA. DEO prowadzi dochodzenia w sprawach o dyskryminację i zapewnia szkolenia w 
zakresie równych szans oraz usług pomocowych. Cenimy sobie otwartość i świadczymy usługi 
zgodnie z zasadami równości szans bez względu na rasę, kolor skóry, płeć biologiczną albo 
kulturową (w tym ciążę albo tożsamość płciową), wyznanie, pochodzenie narodowe, 
niepełnosprawność, status uchodźcy, status obywatelstwa, wiek, stan cywilny, status rodzinny, 
status służby wojskowej, status partnerstwa, predysponujące cechy genetyczne, orientację 
seksualną, problemy z prawem, status osoby bezrobotnej, historię wynagrodzeń, historię 
kredytów konsumenckich, status opiekuna lub status ofiary przemocy domowej, a także 
przypadki przestępstw seksualnych, prześladowań lub przemocy w stosunku do nowo 
poznanych partnerów. 

 Sprawy zewnętrzne  

Dział spraw zewnętrznych obejmuje biuro ds. kontaktów z rządem oraz dział komunikacji 
(Department of Communications, DOC). Biuro ds. kontaktów z rządem jest łącznikiem między 
NYCHA a stanowymi i miejskimi organami legislacyjnymi oraz różnymi agencjami federalnymi. 
Współpracuje z członkami stanowych organów ustawodawczych i Rady Miasta w kwestiach 
nadzoru, legislacji i przydziału środków związanych z działalnością Urzędu. Biuro przygotowuje 
również roczny program legislacyjny NYCHA, pomaga działowi prawnemu w przygotowywaniu 
aktów prawnych do rozpatrzenia przez stanowe organy ustawodawcze oraz zgłasza uwagi do 
innych wniosków legislacyjnych, które mogą mieć wpływ na programy lub działania agencji.  

Biuro ds. kontaktów z rządem ściśle współpracuje z DOC. DOC opracowuje i publikuje 
komunikaty NYCHA poprzez liczne kanały komunikacji dla różnych odbiorców, w tym mediów, 
mieszkańców, pracowników, partnerów społecznościowych i ogółu społeczeństwa. Dział jest 
również kluczowym punktem przyjmowania i przekazywania komunikatów mediom w 
aktualnych i bieżących sprawach. DOC wspólnie z innymi działami i partnerami zewnętrznymi 
zapewnia zgodność z prawdą i spójność przekazu NYCHA.  

Komunikacja w NYCHA jest zorganizowana wokół czterech głównych obszarów:  

• Relacje z mediami, co obejmuje wszystkie kontakty z mediami informacyjnymi w 
imieniu NYCHA.  
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• Komunikacja z mieszkańcami, w tym jednostka usług językowych NYCHA oraz 
publikacje mieszkańców, takie jak NYCHA Journal.  

• Komunikacja cyfrowa, w tym publiczna witryna internetowa NYCHA oraz 
komunikacja w mediach społecznościowych, takich jak Twitter i Facebook.  

• Komunikacja pracownicza w wersji cyfrowej i drukowanej, w tym na stronie NYCHA 
Connect.  

 Strategia i innowacje  

Utworzone w 2019 r. biuro strategii i innowacji (Office of Strategy & Innovation, OSI) 
współpracuje ze wszystkimi komórkami NYCHA na rzecz pozytywnych zmian w sposobie 
świadczenia usług dla mieszkańców. Poprzez połączenie zespołów planowania strategicznego i 
zarządzania wydajnością chcemy mieć pewność, że wykorzystujemy specyfikę usług oraz 
techniki oparte na danych, a także wprowadzamy innowacyjne narzędzia poprawiające 
wydajność operacyjną i komfort mieszkańców.  

 Strategia J.1: Zbudowanie zasad zarządzania danymi  

Prawidłowo pozyskane, przechowywane i użytkowane dane mogą być potężnym narzędziem 
poprawiającym jakość działań tak dużej i złożonej organizacji, jaką jest NYCHA, zapewniając 
dostęp do przydatnych i pomocnych w podejmowaniu decyzji informacji. NYCHA używa 
złożonych, różnorodnych systemów do prowadzenia swoich działań, którymi są między innymi 
remontowanie lokali, coroczna rekwalifikacja mieszkańców, zakup materiałów trwałych i 
eksploatacyjnych, modernizacja obiektów, transakcje z właścicielami w ramach programu 
Section 8 oraz realizacja płatności na rzecz dostawców. W systemach tych tworzone są 
miliony rekordów o różnych atrybutach, często bez jasnych i spójnych zasad. Zarządzanie 
danymi to praktyka porządkowania i wdrażania wytycznych, zasad, procedur i standardów 
efektywnego wykorzystania danych. Dzięki temu NYCHA może uzyskać odpowiedzi na kilka 
podstawowych pytań związanych z ogromną ilością danych, które ma w swoich systemach: 
Czy dysponujemy dostatecznie wysoką pewnością, aby podejmować właściwe decyzje? Czy 
między naszymi głównymi systemami zachodzi bezproblemowa wymiana danych? Czy dane są 
bezpieczne i chronione? Czy opieramy się na wspólnej interpretacji i spójnych, jasno 
komunikowanych definicjach?  

W ramach ogólnego Planu przekształcenia model decentralizacji działu IT ma na celu 
zredefiniowanie i wzmocnienie relacji z czterema głównymi obszarami działania agencji, które 
są użytkownikami różnych systemów i konsumentami generowanych informacji: działu 
operacyjnego, działu zasobów i zarządzania kapitałowego, działu regulacji i zgodności z 
przepisami oraz działu finansów i administracji. IT wraz z innymi partnerami organizacyjnymi 
będzie odgrywać kluczową rolę w budowie ram i procesów zarządzania danymi w celu 
wspierania decyzji operacyjnych, taktycznych i strategicznych. 
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Mechanizmy i strategia zarządzania danymi pomogą NYCHA osiągnąć następujące korzyści: 

• Zwiększona zdolność do wykorzystania analiz w celu podejmowania decyzji opartych na 
danych w całej agencji — od pojedynczych obiektów po działy biura centralnego  

• Poprawa zdolności Zarządu Nieruchomości i pracowników z pierwszej linii do 
wykorzystania danych w codziennej pracy  

• Lepsza widoczność lokalizacji, stanu i cyklu życia aktywów NYCHA, takich jak kotły, 
windy, wentylatory dachowe itp., co wzmocni procedury planowania i konserwacji 
zapobiegawczej  

• Większa dokładność danych pozyskiwanych i raportowanych przez wiele systemów 
(Maximo, Siebel, Oracle) dzięki zbudowaniu ogólnoorganizacyjnego słownika danych 

• Wymuszenie odpowiedzialności za zarządzanie danymi i dokładność danych we 
wszystkich aspektach działalności NYCHA przez zdefiniowanie ról — takich jak asystenci 
ds. zarządzania danymi w jednostkach biznesowych 

NYCHA traktuje zarządzanie danymi jako cel długoterminowy dla organizacji, który będzie 
obejmował następujące etapy:  

1. Wystawienie zapytania ofertowego w sprawie opracowania struktury 
zarządzania danymi NYCHA 

2. Powołanie działu zarządzania danymi w NYCHA 

3. Zatrudnienie pracowników w dziale zarządzania danymi 

4. Opracowanie ram i technologii procesu zarządzania danymi  

5. Prowadzenie działu zarządzania danymi 

 Strategia J.2: Inwestowanie w nowe technologie  

Pracownicy NYCHA codziennie w swojej pracy używają rozwiązań technologicznych. 
Przetwarzają zlecenia robocze w Maximo, wprowadzają zamówienia zakupu w Oracle, 
dokumentują zgłoszenia mieszkańców w Siebel i korzystają z niezliczonej liczby innych narzędzi 
oraz systemów. Jednak choć technologie te mają decydujące znaczenie dla możliwości obsługi 
mieszkańców, to utrudniają one również wprowadzanie zmian.  

Aby poprawić obsługę mieszkańców, odbudować wizerunek NYCHA i stać się liderem w 
zarządzaniu nieruchomościami, musimy inwestować w najnowocześniejsze technologie, które 
zapewnią widoczność warunków panujących w naszych budynkach i systemach. Na przykład 
agencja NYCHA rozpoczęła już instalację nowego, nowoczesnego systemu zarządzania 
budynkami (Building Management System, BMS), który pozwoli uzyskiwać w czasie 
rzeczywistym informacje zwrotne o zasobach, takie jak awarie urządzeń grzewczych, zużycie 
mediów i odczyty czujników temperatury w pomieszczeniach. 
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Oprócz tej i innych technologii inteligentnego budynku NYCHA zainwestuje w zintegrowany 
korporacyjny system informacji geograficznych (Geographic Information System, GIS). System 
GIS będzie narzędziem unifikującym, dzięki któremu wielu użytkowników z różnych działów 
będzie mogło udostępniać dane przestrzenne i je analizować. Prawdziwą innowacją 
korporacyjnego GIS będzie trójwymiarowy, geolokalizowany „bliźniak cyfrowy” poszczególnych 
nieruchomości NYCHA, dzięki któremu pracownicy zarządzający zasobami będą mogli 
wizualizować na bieżąco zlecenia robocze z systemu Maximo wspólnie z innymi danymi 
dotyczącymi parametrów i stanu budynków. 

Korporacyjny GIS będzie wspierać współpracę cyfrową między działem operacyjnym i 
kapitałowym, rozbijając izolowane obszary i umożliwiając kompleksowe planowanie zasobów 
poprzez łączenie następujących kluczowych danych w centralnej lokalizacji: wiek zasobów, 
okres użytkowania i gwarancje, dane o stanie z narzędzia do oceny potrzeb fizycznych 
(Physical Needs Assessment, PNA) oraz parametry z systemu zarządzania budynkami. Dzięki 
integracji danych zespoły zarządzające zasobami mogą wykorzystywać zlecenia i inne dane 
jako prognostyk parametrów bazy mieszkaniowej, które przy analizie przestrzennej mogą 
wspomagać dystrybucję zasobów, proces wyboru kapitału i kompleksowe zarządzanie 
budynkiem. 

Ponadto NYCHA realizuję transformację technologiczną poprzez przyjęcie systemu 
modelowania informacji o budynkach (Building Information Modeling, BIM), procesu 
wykorzystywanego przez profesjonalistów z dziedziny architektury, inżynierii i budownictwa 
do bardziej efektywnego planowania, projektowania i konstruowania budynków. BIM 
integruje szczegółowe informacje o zasobach i tworzy trójwymiarowe reprezentacje, które są 
zgodne z systemami GIS, dzięki czemu projektanci w dziale projektów kapitałowych pracują z 
tymi samymi informacjami co pracownicy działu operacji. Rezultatem tej integracji jest tzw. 
linia obsługi obiektu — od planowania, przez projektowanie, po budowę i konserwację. 
Innymi słowy, chodzi o podejmowanie decyzji w oparciu o dane na każdym kroku w cyklu 
życia budynku. 

 Strategia J.3: Upoważnienie NYCHA-STAT do proponowania decyzji 
operacyjnych 

„Jeśli nie możesz czegoś zmierzyć, nie możesz tego poprawić” — to cytat przypisywany często 
twórcy wielu idei zarządzania, Peterowi Druckerowi. Aby osiągnąć cele organizacyjne 
przedstawione w niniejszym planie, pracownicy NYCHA muszą mieć jasno określone wskaźniki 
oraz systematyczny proces przeglądu wyników. NYCHA pierwotnie wdrożyła system 
monitorowania produktywności urzędu (Authority Productivity Tracking System, APTS) w 2001 
r. jako narzędzie do oceny realizacji obowiązków przez kadrę kierowniczą z możliwością 
analizowania danych oraz skuteczniejszego i wydajniejszego świadczenia usług. Proces ten 
przechodził różne zmiany, które doprowadziły do obecnej formy: spotkań grupy NYCHA 
poświęconej statystykom, trendom i monitorowaniu (Statistics, Trends, and Tracking, STAT). W 
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ciągu ostatnich lat spotkania te odbywały się sporadycznie. W ramach Planu przekształcenia 
NYCHA zamierza nadać priorytet regularnemu i spójnemu zarządzaniu efektywnością na 
wszystkich poziomach agencji.  

Comiesięczne spotkania NYCHA STAT będą gromadzić kadrę kierowniczą w celu dokonania w 
pełni przejrzystego przeglądu wyników na poziomie całej agencji, okręgu, dzielnicy i obiektu. 
Podczas tych spotkań członkowie zespołu Zarządu Nieruchomości — od dyrektorów dzielnic po 
starszych konserwatorów — będą mieli za zadanie wyjaśnić tendencje w kluczowych 
wskaźnikach efektywności, takich jak pobieranie opłat za najem, częstotliwość zaległości we 
wpłatach czynszów, roczne rekwalifikacje, zlecenia prac konserwacyjnych i specjalistycznych, 
zlecenia prac dostawczych, czas przygotowania lokalu, czas realizacji przeprowadzki itp. 
Przedstawiciele wyższego szczebla działów wsparcia, takich jak dział budżetowy, zasobów 
ludzkich i prawny, będą uczestniczyć w spotkaniach, w związku z czym można będzie od nich 
uzyskać przydatne informacje na temat trudnych lub problematycznych kwestii. Proces kładzie 
nacisk na odpowiedzialność, ale także wskazuje obszary, w których pracownicy potrzebują 
pomocy lub dodatkowych szkoleń. Wszystkie pozycje, które wymagają działań następczych lub 
naprawczych, są śledzone, w razie potrzeby podlegają eskalacji oraz są rozwiązywane w 
odpowiednim czasie. 

Oprócz przeglądu wyników działów Zarządu Nieruchomości, proces NYCHA STAT będzie 
obejmował przegląd kluczowych działów, takich jak działy projektów kapitałowych i 
zaopatrzenia. Podczas spotkań wskazane zostaną również miary odnoszące się do obszarów 
filarowych Porozumienia HUD (pleśń, szkodniki, farby ołowiowe, windy i ogrzewanie), aby dać 
kompleksowy, zintegrowany obraz wyników NYCHA.  

Mimo że duże spotkania NYCHA STAT będą się odbywać co miesiąc, naszą wizją jest wdrożenie 
zasad NYCHA STAT w codziennej działalności agencji. Od kierownika nieruchomości codziennie 
pracującego z asystentami mieszkaniowymi w ramach rocznych przeglądów, poprzez starszego 
konserwatora oceniającego codzienne zlecenia, aż po personel zaopatrzenia monitorujący 
inwentaryzację materiałów — wszyscy kierownicy działów będą zobowiązani do oceny swoich 
wyników wraz z personelem co najmniej raz w tygodniu w celu wskazania obszarów, które 
wymagają uwagi i w których szybka interwencja może znacząco usprawnić wyniki. Dzięki 
inicjatywie NYCHA STAT możemy skutecznie wdrożyć zasady pozwalające świadczyć najwyższej 
jakości usługi naszym mieszkańcom.  

 Dział prawny  

Wiceprezes wykonawczy ds. prawnych oraz radca prawny i prawnicy z działu prawnego 
zapewniają porady prawne i oraz stanowią formalną reprezentację prawną NYCHA. Dział 
prawny podzielony jest na następujące grupy: inicjatywy strategiczne i zasady specjalne, 
stosunki pracy i sprawy kadrowe, dochodzenia w sprawach mieszkaniowych i pracowniczych, 
odwołania, sprawy korporacyjne, nieruchomości i rozwój ekonomiczny; spory handlowe, spory 
ogólne, spory cywilne, dyscyplina pracy, spory mieszkaniowe oraz odszkodowania. 
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W ramach niniejszego Planu przekształcenia dział prawny współpracuje z działami kontaktów i 
relacji partnerskich, strategii i innowacji oraz usług zarządzania nad możliwościami 
usprawnienia egzekwowania warunków najmu przez NYCHA, a także z działem zarządzania 
dostawami nad nowym podręcznikiem zasad zaopatrzenia. 

Podczas wielu naszych kontaktów pracownicy i mieszkańcy wnosili stale jeden temat — NYCHA 
musi lepiej realizować swoje zasady, aby poprawić jakość życia mieszkańców naszych 
nieruchomości. 

 Strategia K.1: Zmniejszenie liczby zadań przeciążonego personelu na 
poziomie nieruchomości i wdrożenie spójnego procesu biznesowego na 
poziomie dzielnicy 

Obecnie NYCHA wymaga od asystentów mieszkaniowych i zarządców nieruchomości wszczęcia 
postępowania przeciwko mieszkańcowi w sytuacji niepłacenia czynszu i innych naruszeń 
warunków najmu. Dział prawny NYCHA i biuro administracji najmem mieszkań komunalnych 
mają niewielką widoczność co do tego, jakie sprawy są wnoszone i dlaczego. Ponadto zadania 
gromadzenia dokumentacji i wzywania do stawienia się w sądzie, które wymagają wysokiego 
stopnia znajomości sytuacji prawnej, to obowiązki często nakładane na asystentów 
mieszkaniowych i zarządców nieruchomości. Są oni wówczas zmuszeni do podjęcia decyzji, czy 
poświęcić czas na inne zadania, czy na egzekucję umowy najmu.  

Działy prawne, administracji najmem mieszkań komunalnych oraz operacji przygotują nowe 
procesy biznesowe związane z egzekwowaniem zasad najmu. W pierwszej kolejności dział 
prawny dostosuje się do nowej struktury modelu dzielnicowego i rozpocznie współpracę z 
Zarządem Nieruchomości bezpośrednio już na początku procesu. Prawnicy wspólnie z Zarządem 
Nieruchomości określą w oparciu o fakty i okoliczności konkretnej sprawy, czy powinno nastąpić 
zakończenie stosunku najmu. 

Po drugie NYCHA dokona przeglądu trwającego programu pilotażowego scentralizowanej 
Jednostki sądu mieszkaniowego i oceni, czy należy rozszerzyć jego zakres działania na całą bazę 
mieszkaniową i wszystkie sprawy związane z brakiem płatności. Rozbudowana Jednostka sądu 
mieszkaniowego byłaby również zgrana z modelem dzielnicowym. Asystenci zarządców i 
personel Jednostki sądu mieszkaniowego zostaną przypisani do okręgów, z wyjątkiem dzielnic w 
Harlemie i Red Hook, do których część pracowników jest przypisywana osobno. 
 
Rozbudowana Jednostka sądu mieszkaniowego będzie centralnie śledzić naprawy zlecone przez 
sąd, spotykać się z mieszkańcami, występować w sądzie, przygotowywać akta spraw i tworzyć 
wnioski serwisowe w systemie Siebel. Centralizacja rozpatrywania opóźnień płatności zapewni 
asystentom mieszkaniowym i zarządcom nieruchomości więcej czasu na inne działania na 
terenie nieruchomości — dotyczy to m.in. innych naruszeń zasad i przepisów. 

Ponadto dzięki dopasowaniu działu prawnego i Jednostki sądu mieszkaniowego do struktury 
geograficznej działu operacji, prawnicy i inny personel zaangażowany w prowadzenie spraw 
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prawnych będzie dysponować ujednoliconym punktem do kontaktu dla każdej trwającej sprawy. 
Zbudowanie jasnych linii komunikacyjnych zapewni dodatkową widoczność procesu i pozwoli 
jednej osobie na przeanalizowanie, jak sprawy powinny przejść do następnego etapu procesu. 

 Strategia K.2: Ukształtowanie adekwatnych mechanizmów interwencji dla 
każdej sprawy 

NYCHA nie ma możliwości analizy historii gospodarstwa domowego względem faktów 
przedstawionych w ramach sprawy, aby zdecydować, jaka interwencja może być najbardziej 
odpowiednia do wyegzekwowania zasad najmu. Zamiast tego występują niespójności między 
obiektami w zakresie tego, które przepisy są egzekwowane i w jakim stopniu.  

Dysponując odpowiednimi danymi, NYCHA może wprowadzić wymóg ujednolicenia procesu 
decyzyjnego, zapewniając jednocześnie lepsze ukierunkowanie naszych wysiłków w sądzie na 
sprawy związane z „niepożądalnością” i konsekwentnymi niepłaceniem lub spóźnionym 
opłacaniem czynszu. W pewnych przypadkach stosownie do okoliczności lepszym rodzajem 
interwencji na rzecz egzekucji zasad najmu mogą być szybkie naprawy, dotacje HRA, rozłożenie 
płatności na raty lub zaoferowanie usług socjalnych. Takie interwencje mogą i powinny mieć 
miejsce przed skierowaniem sprawy do sądu.  

 Planowanie bazy mieszkaniowej 

Zapotrzebowanie kapitałowe bazy mieszkaniowej NYCHA wynosi ok. 40 miliardów dolarów. Nie 
jest obecnie dostępna żadna ścieżka umożliwiająca zebranie takiej kwoty. Pierwotny model 
publicznego finansowania mieszkalnictwa komunalnego był pomyślany jako samowystarczalny 
— przychody z czynszów miały finansować regularne remonty i naprawy. W praktyce okazało 
się być zupełnie inaczej. Dotacje kapitałowe nie nadążały za zapotrzebowaniem, a w wielu 
inwestycjach pominięto dwa — a czasami nawet trzy! — cykle rekapitalizacji. Te potrzeby 
kapitałowe mają znaczący wpływ na jakość życia mieszkańców i są przyczyną efektu „błędnego 
koła” w pracy konserwatorów, którzy muszą wielokrotnie naprawiać te same usterki, wiedząc 
że prawdziwe powody ich powstawania nie zostaną usunięte. Ten moment jest dobrą szansą na 
dokapitalizowanie całej bazy mieszkaniowej i zapewnienie NYCHA pozycji stabilnego, 
zrównoważonego zasobu Miasta, któremu agencja służy od 1935 r. 

A. Projekty kapitałowe  

Dział projektów kapitałowych (Capital Projects Division, CPD) jest odpowiedzialny za 
planowanie i realizację wszystkich projektów budowlanych prowadzonych w NYCHA, w tym za 
program odbudowy po huraganie Sandy i program budowania odporności. Ograniczone zasoby 
CPD są przydzielane strategicznie na rzecz zachowania bazy mieszkaniowej NYCHA dla 
następnych pokoleń.  

Inwestycje kapitałowe są z reguły projektami długoterminowymi, które poprawiają warunki 
funkcjonowania nieruchomości dla przyszłych pokoleń. Dziesięcioletnia perspektywa i 
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pięcioletnie cykle planowania zobowiązały CPD do patrzenia w przyszłość i podejmowania 
decyzji w oparciu o dane, o sprawdzone koncepcje i o fachową wiedzę. Zapewniło to działowi 
pozycję lidera w agencji w dziedzinie między innymi energetyki, zrównoważonego rozwoju, 
dostosowania do zmian klimatu, innowacyjnych standardów projektowych i technologii 
budowlanych. CPD koordynuje wiele pionów w celu realizacji ogólnej misji NYCHA. Dział ma 
bogate doświadczenie w zakresie przepisów, projektów, energetyki i inżynierii cywilnej. 
Ponadto CPD dostosował się funkcjonalnie do nowych potrzeb programu kapitałowego NYCHA, 
rozbijając istniejące w przeszłości izolowane obszary.  

Kategorie działań zostały podzielone na cztery ogólne obszary: (1) projekty dotyczące konstrukcji 
budynków, w tym elementów zewnętrznych, takich jak dachy, ściany i okna; (2) systemy 
budynków, takie jak ogrzewanie, windy, hydraulika, pion gazowy oraz podziemne linie 
dystrybucji pary i wody; (3) remonty mieszkań i wnętrz budynków; (4) ochrona terenu i inne 
zewnętrzne zabezpieczenia oraz ulepszenia w obiekcie. CPD realizuje również umowy o poprawę 
efektywności energetycznej.  

Plan kapitałowy NYCHA na 2020 r. przewiduje około 7,114 mld USD na ulepszenia infrastruktury, 
poważną modernizację, inne systemowe ulepszenia, naprawy, wzmocnienie odporności oraz 
remont obiektów uszkodzonych lub dotkniętych przez huragan Sandy. Plan oparto na obecnych 
perspektywach federalnego finansowania programów kapitałowych, programach finansowania 
zgłaszanych przez lokalnych polityków i Miasto oraz oczekiwanym programom odbudowy po 
huraganie Sandy.  

Plan obejmuje 6,1 mld USD w funduszach miejskich i federalnych skierowanych na poprawę 
stanu instalacji grzewczej, wind, fasad i dachów. Plan miejski obejmuje 1,2 mld USD na walkę z 
ołowiem, pleśnią i szkodnikami oraz z usterkami ogrzewania i wind. W planie federalnym 
przewidziano 791 mln USD na pokrycie kosztów remontów zewnętrznych budynków, w tym na 
projekty murarskie i dachowe, oraz 114 mln USD na wymianę wind. Plan stanowy obejmuje 
350 mln USD na kotły i 100 mln USD na wymianę wind. Ogółem z 7,114 mld USD 
uwzględnionych w niniejszym planie 47% pochodzi z corocznych federalnych grantów 
kapitałowych, 38% od Miasta Nowy Jork, 7% od stanu Nowy Jork, a 8% z innych źródeł (program 
Community Development Block Grant, programy odbudowy po katastrofach i inne).39  

Aby zapewnić skuteczną realizację tego kluczowego ciągu projektów kapitałowych, CPD stosuje 
poniższe strategie. 

 

  

                                                       
39 Informacje dotyczące planu kapitałowego w podziale na przyjęty budżet na rok 2020 i czteroletni plan finansowy 
na lata 2021–2024. Marzec 2020 r. 
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1. Strategia A.1: Ciągła wewnętrzna reorganizacja i budowanie zdolności produkcyjnych 

W ostatnich latach CPD pozyskał duże niezależne podmioty zewnętrzne zajmujące się 
zarządzaniem programami, w których dostępność zasobów finansowych prawdopodobnie nie 
będzie cykliczna, uzyskując maksymalną skuteczność w zarządzaniu swoją strukturą. CPD 
przeprowadził również strategiczną reorganizację w celu zwiększenia odpowiedzialności kadry 
kierowniczej i personelu oraz dostosowania się do standardów branżowych. Stałe działania na 
rzecz poprawy funkcjonowania obejmują zwiększenie dostępności i wykorzystania technologii, 
standaryzację formularzy i uproszczenie procesów wewnętrznych oraz realizację różnych opcji 
realizacji projektów. Temat projektów kapitałowych jest obecny w każdym biurze CPD i 
realizowany wspólnym wysiłkiem. Najważniejsze zadania to:  

• Planowanie kapitałowe — w ramach procesów decyzyjnych opartych na danych CPD we 
współpracy z innymi biurami i działami NYCHA opracowuje 5-letni plan kapitałowy. Dział 
składa się z czterech (4) jednostek: jednostki planowania finansowego, która nadzoruje 
opracowanie 5-letniego planu kapitałowego i zapewnia terminowe zaciąganie zobowiązań 
finansowych przez NYCHA; jednostki kosztorysowania, która szacuje koszty inwestycji od 
rozpoczęcia planowania do zamknięcia; jednostki oceny potrzeb fizycznych (Physical 
Needs Assessment, PNA), która zarządza kompleksowym procesem PNA w NYCHA; 
jednostki zarządzania umowami, która monitoruje wszystkie umowy architektoniczne i 
inżynieryjne oraz umowy i zlecenia związane z zarządzaniem budowami.  

• Projektowanie — korzystając z usług konsultantów i specjalistów wewnętrznych, dział 
projektowania świadczy usługi architektoniczne i inżynieryjne w zakresie wsparcia CPD i 
NYCHA, równoważąc planowane prace, pilne potrzeby i sytuacje awaryjne. Dział składa 
się z trzech (3) jednostek: architektonicznej, inżynieryjnej oraz 
prawnej/standaryzacyjnej. W skład działu projektowania wchodzi wielokrotnie 
nagradzana inicjatywa Connected Communities.  

• Energia i zrównoważony rozwój — ten dział jest podstawą programu zrównoważonego 
rozwoju NYCHA. Odpowiada za planowanie i wdrażanie modernizacji w zakresie 
efektywności energetycznej i wodnej, ulepszeń kapitałowych w obiektach NYCHA 
poprawiających długoterminowy rozwój zrównoważony, programów pilotażowych 
testowania nowych technologii i metod oraz wsparcia technicznego dla CPD i innych 
jednostek w NYCHA. Budynki zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju to budynki 
zdrowe. Dlatego ten dział będzie się rozwijać, aby wspierać NYCHA w projektach 
inwestycji kapitałowych, usuwania pleśni oraz pozbywania się powłok z farb 
ołowiowych. Dział zarządza również m.in. umowami o poprawę efektywności 
energetycznej NYCHA (Energy Performance Contract, EPC), nowymi systemami 
zarządzania budynkami (Building Management System, BMS), kompleksowym planem 
gospodarki odpadami, wspólnotowym systemem paneli fotowoltaicznych na dachach 
budynków NYCHA i parkingami NYCHA.  
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• Zarządzanie projektami — trzy zespoły zarządzające projektami i dwóch 
zakontraktowanych kierowników programów zapewnia kompleksowy nadzór nad 
projektami kapitałowymi od ich rozpoczęcia do zamknięcia i oddania do użytku, 
zapewniając bezpieczną i terminową realizację projektów, w ramach budżetu i z jakością 
podyktowaną dokumentami umownymi. Scentralizowana jednostka operacyjna 
zarządza personelem i przydziela go do kontroli budynków w celu wsparcia personelu 
zarządzającego projektem. Cykl życia projektu kapitałowego składa się z zarządzanych 
przez kierownika projektu faz planowania, projektowania, zaopatrzenia, budowy i 
zamknięcia.  

• Odbudowa i odporność — ten dział nadzoruje przekazanie około 3,2 mld USD na 
odbudowę po huraganie Sandy oraz instalację rozwiązań zwiększających odporność w 
budynkach poważnie uszkodzonych przez ten huragan. Program obejmuje ponad 220 
budynków i ich systemów w 33 kampusach w czterech okręgach. Dział odporności 
nadzoruje również kilka programów pilotażowych oraz nadchodzący plan NYCHA 
adaptacji do zmian klimatu skupiający się na strategiach odpornego projektowania.  

• Usługi wsparcia — dział usług wsparcia, zaangażowany w kulturę doskonałości usług, 
jest zbiorowo odpowiedzialny za wspieranie pracowników CPD w wypełnianiu ich misji 
poprzez świadczenie usług administracyjnych, w tym zarządzania zasobami ludzkimi, 
zarządzania logistycznego i przetwarzania płatności na rzecz wykonawców, analiz i 
sprawozdawczości, bezpieczeństwa i jakości budownictwa, kontroli jakości, zgodności 
wewnętrznej i szkoleń.  

  Strategia A.2: Wdrażanie strategicznego i opartego na danych planowania 
kapitałowego  

Dzięki wykorzystaniu informacji pozyskanych w procesie PNA oraz danym operacyjnym dział 
CPD realizuje logiczną sekwencję działań dla poszczególnych budynków, planując prace z myślą 
o ochronie i utrzymaniu inwestycji prowadzonych w obiektach. Sekwencja ta rozpoczyna się od 
prac murarskich i dekarskich. Dopiero potem następują działania w zakresie systemów 
budynku, remontów wnętrz i prac na otaczającym budynek gruncie.  

W oparciu o to podejście i poniższy proces zidentyfikowano obiekty, które miały mieć niedługo 
przeprowadzoną wymianę windy oraz urządzeń grzewczych:  

• Ocena PNA na podstawie pozostałego okresu użytkowania i braków stwierdzonych 
podczas inspekcji PNA w 2017 r.  

• Oceny PNA stanu są przyznawane w pięciopunktowej skali: od dobrego do złego. Oceny 
stanu są definiowane w następujący sposób:  

1. Dobry: Element jest nowy lub prawie nowy; spełnia swoją funkcję; nie wymaga 
naprawy i nie ma braków. 

2. Między dobrym i poprawnym: Element spełnia swoją funkcję; wykazuje pewne 
oznaki użytkowania i zużycia; może wymagać rutynowej konserwacji. 
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3. Poprawny: Element znajduje się w połowie okresu użytkowania; spełnia swoją 
funkcję; wymaga drobnych napraw lub konserwacji, aby móc dalej 
funkcjonować. 

4. Między poprawnym i złym: Element przeszedł ok. 3/4 swojego okresu 
użytkowania; wykonuje swoje funkcje z pewnymi awariami lub 
nieefektywnościami; jest narażony na krótkotrwałe awarie i potrzebuje 
poważnych napraw, aby móc dalej funkcjonować. 

5. Zły: Element osiągnął lub wkrótce osiągnie koniec okresu użytkowania; nie 
spełnia swojej funkcji lub wkrótce przestanie ją spełniać; ma poważne wady i 
wymaga wymiany.  

• Ocena funkcjonowania realizowana w oparciu o wyniki (liczba awarii), zlecenia robocze i 
dostępność części. Potrzebne informacje są przedstawiane raz do roku przez dyrektora 
i/lub wicedyrektora działów ogrzewania i wind w wydziale operacyjnym NYCHA. Ocena 
funkcjonowania jest przekazywana do CPD drogą elektroniczną za pośrednictwem 
arkuszy Excel w II lub III kwartale każdego roku, w ramach procesu alokacji rocznego 
planu kapitałowego. 

• Uwzględnienie korzyści skali w celu zmaksymalizowania inwestycji. Ponadto ponieważ 
budynki NYCHA są zazwyczaj częścią inwestycji z wieloma budynkami (tzw. kampusu), 
agencja ustaliła, że od wymiany pojedynczych urządzeń bardziej opłacalne jest 
zastępowanie całych systemów ogrzewania i wind w ramach obiektu. Zatrudnienie 
wykonawcy do pracy przy wielu kotłach lub windach na jednym osiedlu pozwala 
wyeliminować konieczność przenoszenia zasobów i obniża koszty.  

Prognozowane koszty projektów kapitałowych określane są w oparciu o następujące źródła 
danych: szacunek kosztu wymiany przygotowany przez PNA, księga cennikowa dla projektów 
realizowanych w Nowym Jorku oraz przyznane niedawno przez NYCHA zamówienia na budowę 
podobnych projektów. Przy alokacji projektów kapitałowych NYCHA stosuje również 
współczynnik eskalacji. 

 Strategia A.3: Dalsze wdrażanie kompleksowego systemu informatycznego 
do zarządzania programami 

W 2019 r. dział CPD zakupił transparentny, oparty na chmurze, kompleksowy system 
informatyczny do zarządzania programami e-Builder. Jest to przyjazne w obsłudze narzędzie 
będące również platformą do zarządzania danymi, które pozwala pracownikom na pełny dostęp 
z miejsca pracy do dokumentów i informacji o projekcie z laptopów, tabletów lub smartfonów. 
e-Builder miał zastąpić poprzednie oprogramowanie do zarządzania projektami, które nie było 
już wspierane ani wewnętrznie, ani przez producenta.  

Od momentu uruchomienia systemu e-Builder dział CPD nakreślił przepływy zadań dla niemal 
każdego etapu w procesach kapitałowych NYCHA — od karty projektu i jego uruchomienia, aż 
po zamknięcie, a w niektórych przypadkach aż po oddanie do użytku. Obecnie w systemie e-
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Builder realizowanych jest ponad 700 aktywnych projektów — od planowania i karty projektu, 
przez tworzenie projektu, zamówienia i budowę, po zamknięcie i oddanie do użytku. Projekty 
były przenoszone ze starego systemu w okresie dziewięciu miesięcy, co wymagało ścisłej 
współpracy z zainteresowanymi stronami w dziale CPD i poza nim. Ponadto w celu dokładnego 
śledzenia projektów i odzwierciedlenia odpowiedniego finansowania inwestycji wszystkie 
umowy, w tym umowy na zapotrzebowanie lub umowy z wieloma zadaniami (liczonymi czasami 
w tysiącach pozycji) zostały rozdzielone na zlecenia i przypisane jako pojedyncze projekty o 
określonych numerach finansowania. Wymagało to przygotowania tysięcy nowych numerów 
finansowania w systemie Oracle i tysięcy nowych plików projektów. W ten sposób system 
poprzez samą swoją architekturę zapewnia kierunek i przejrzystość oraz eliminuje setki 
formularzy przekazywanych między działami w ramach CPD. 

Przyjęcie przez CPD chmurowego systemu e-Builder okazało się ogromnym atutem zwłaszcza po 
wybuchu pandemii COVID-19 — pracownicy byli w stanie oznaczać projekty, w których doszło do 
zmian w zakresie finansowania lub wskutek wytycznych CDC. Ponadto personel mógł z tym 
oprogramowaniem łatwo przystąpić do pracy zdalnej, co pozwoliło na utrzymanie nieprzerwanej 
pracy. Mimo zmiany sposobu prowadzenia działalności wartość pozycji listy płac CPD w 
szczytowym okresie pandemii w Nowym Jorku pozostała na poziomie przedpandemicznym, tj. 
wynosiła średnio 75 mln USD miesięcznie. W dużym stopniu jest to zasługa płynnego procesu 
zatwierdzania transakcji w systemie e-Builder, w tym mechanizmu elektronicznej obsługi zgłoszeń 
dostawców. Co ważne, większość projektów inwestycyjnych została zrealizowana zgodnie z 
harmonogramem, przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa i jakości.  

Dział CPD wykorzystał również pilotażowo system e-Builder do szczegółowego śledzenia 
zarządzania zasobami w ramach finansowanych przez stan Nowy Jork projektów Grant 
Disbursement Agreement (GDA) o wartości 450 mln USD, przeznaczonych na wymianę instalacji 
grzewczych i wind w trzydziestu pięciu (35) budynkach NYCHA. Projekty GDA będą 
monitorowane w systemie jako osobne zasoby. Jednak ze względu na dodatkowe zasoby 
wymagane do przeprowadzenia monitorowania na tym poziomie w e-Builder, dział CPD rozważa 
również inne opcje. 

 Strategia A.4: Wniosek o rezygnację z monitowania oszczędności przez HUD  

Agencja NYCHA pracuje nad wnioskiem do HUD obejmującym szereg zmian w celu rejestracji 
wszystkich oszczędności wynikających z kosztów użytkowania, bez względu na to, jak te 
oszczędności zostały uzyskane. Agencja jest wdzięczna za wsparcie, które nasi partnerzy z HUD 
okazywali nam przez lata w ramach realizacji umów o poprawę efektywności energetycznej 
(Energy Performance Contract, EPC). Przeszliśmy od jednego, samodzielnie opracowanego 
projektu EPC o wartości 18 mln USD w 2013 r. do projektów o łącznej wartości 310 mln USD w 
2020 r., przekraczając cele z Agendy Zrównoważonego Rozwoju z 2016 r. Projekty energetyczne 
NYCHA ewoluowały na przestrzeni lat — od prostych modernizacji oświetlenia do projektów 
lewarowanych, wykorzystujących oszczędności do finansowania instalacji parowych, rozdzielnic 
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ciepłej wody użytkowej i instalacji systemów zarządzania budynkami, które mogą monitorować 
warunki pracy w kotłowniach i komfort w mieszkaniach. Ponieważ NYCHA korzysta z szerokiego 
wachlarza mieszanych źródeł finansowania, potrzebujemy dostępu do pełnych korzyści 
finansowych płynących z naszych inicjatyw ekologicznych. Ustanowione ramy EPC i obniżek 
stawek za usługi komunalne ograniczają potencjalne korzyści, jakie może uzyskać NYCHA.  

NYCHA przygotowuje analizy pomocnicze, które zostaną dołączone do planowanego wniosku o 
wprowadzenie następujących zmian:  

1. Akceptacja korzyści za obniżkę stawek dla wszystkich mediów.  

Pozwolenie NYCHA na zachowanie pełni korzyści finansowych z działań na rzecz obniżania 
stawek we współpracy z Urzędem Energetycznym Stanu Nowy Jork, DEP i naszymi firmami 
gazowniczymi.  

2. Odstąpienie od trzyletnich wartości bazowych zużycia wody.  

Pozwolenie NYCHA na ustalenie wartości bazowych z okresu krótszego niż 3 lata. W zakresie 
ustalania wartości bazowych dla finansowania modernizacji NYCHA będzie dysponować danymi 
wolumetrycznymi z okresu od 1 roku do 2 lat, a w niektórych przypadkach tylko częściowymi 
danymi z poszczególnych lat. Prace finansowane na zasadzie zużycia wody byłyby wykonywane 
przy jednoczesnych pomiarach zużycia elektryczności i gazu.  

3. Zezwolenie na wykorzystanie wszystkich dostępnych źródeł finansowania do 
generowania oszczędności użytkowych, w tym zamrożonej wartości bazowej.  

Zezwolenie NYCHA na zachowanie pełnych korzyści finansowych w zakresie redukcji zużycia 
mediów i odpadów wskutek modernizacji urządzeń z wykorzystaniem wszystkich dostępnych 
źródeł, w tym m.in. funduszy kapitałowych i operacyjnych; zezwolenie NYCHA na zamrożenie 
kroczącej wartości bazowej poziomu zużycia i wprowadzenie wszelkich wymaganych korekt dla 
brakujących, niekompletnych lub nieprawidłowych danych dotyczących mediów; równoważne 
korekty zużycia z tytułu przewidywanych zmian rodzajów paliwa, takich jak przejście z gazu 
ziemnego na prąd lub z gazu ziemnego na zakupioną parę wodną; korekty związane z pogodą, 
liczbą mieszkańców lub zgodnością z przepisami prawa itd.  

4. Usunięcie ograniczeń dotyczących programów prooszczędnościowych EPC.  

Zadbanie, aby wszystkie oszczędności płynące z programów prooszczędnościowych HUD były 
dostępne i przekazywane do NYCHA na prace projektowe. Oszczędności uzyskane dzięki 
programom prooszczędnościowym HUD (np. zamrożona wartość bazowa, dodatkowe dotacje) 
dla NYCHA są często mniejsze niż pełna korzyść finansowa z uzyskanych oszczędności. Redukcje 
poprzez ograniczenia w programach to często 10-15% szacowanych oszczędności. Kwota ta 
pozwoliłaby na uzyskanie ponad 45 mln USD na dodatkowe modernizacje systemów budynków 
w 110 000 lokali mieszkalnych.  
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5. Umożliwienie ustrukturyzowanego finansowania obniżenia kosztów działalności 
operacyjnej i konserwacyjnej  

Redukcja kosztów dzięki zaawansowanym technologiom pozwala zmniejszyć zarówno koszty 
operacyjne, jak i koszty utrzymania. Nie uwzględniono tego jednak w umowach z podmiotami 
zewnętrznymi ani w mechanizmach finansowania. Na przykład proponowany przez NYCHA 
pilotażowy projekt pneumatycznego mechanizmu odbioru odpadów powinien spowodować 
zmniejszenie liczby pracowników porządkowych z ponad 20 do 2. Projekt modernizacji 
oświetlenia zewnętrznego NYCHA mający na celu poprawę bezpieczeństwa poprzez instalację 
lamp LED o znacznie dłuższej żywotności — 70 000 godzin w porównaniu z 24 000 godzinami 
dla typowej wysokoprężnej lampy sodowej — zmniejszy zapotrzebowanie na siłę roboczą i 
sprzęt. Te i inne inicjatywy wprowadzenia trwałych, zrównoważonych technologii lub strategii 
finansowania publiczno-prywatnego mogłyby być finansowane z obniżonych kosztów 
eksploatacji i utrzymania. Za każde 10 mln dolarów redukcji budżetu na płace agencja NYCHA 
może przeprowadzić nowe inwestycje o wartości 120 mln dolarów.  
  

 Strategia A.5: Wdrożenie innych usprawnień w zarządzaniu projektami 
kapitałowymi 

Dział projektów kapitałowych jest również w trakcie wdrażania dodatkowych zmian, które dają 
szansę na ulepszenie obecnych praktyk i poprawę jakości usług świadczonych mieszkańcom 
przez NYCHA. 

Poniżej znajduje się podsumowanie tych inicjatyw oraz postępów działu CPD w realizacji każdej 
z nich: 

1. Opracowanie zaktualizowanego podręcznika procedur realizacji projektów kapitałowych. 

Trwa aktualizacja podręcznika procedur realizacji projektów kapitałowych uwzględniającego 
zadania wszystkich interesariuszy procesu. W 2021 r. chcemy go opublikować wraz z 
programem szkoleniowym. 

2. Opracowanie procesu tworzenia dokumentów strategicznych projektów z odpowiednimi 
interesariuszami. 

Trwają prace nad stworzeniem jednolitych dokumentów strategicznych dla projektów. Dzięki 
systemowi e-Builder wszystkie nowe projekty otrzymają teraz „kartę projektu” zawierającą 
standardowe elementy branżowe potrzebne do rozpoczęcia projektu. Szkolenie personelu w 
zakresie obsługi kart projektów w e-Builder zostało zakończone. Inne dokumenty, takie jak plan 
realizacji projektu, który zawiera szczegółowe informacje o harmonogramie, kosztach i 
strukturze organizacyjnej, ukończono już dla wybranych baz mieszkaniowych. Dział CPD 
analizuje wdrożenie tego dokumentu do całej bazy mieszkaniowej.  
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3. Rozszerzenie zastosowania kluczowych wskaźników efektywności (Key Performance 
Indicators, KPI). 

CPD wspólnie z działem monitorowania i analiz wyników zidentyfikował i monitoruje kluczowe 
wskaźniki efektywności, do których należą: realizacja projektów zgodnie z harmonogramem i w 
ramach budżetu, wskaźniki bezpieczeństwa, ramy czasowe projektów, bezpieczeństwo i jakość 
pracy wykonawców itd. 

CPD prowadzi działania na rzecz jakości i spójności danych, terminowości aktualizacji oraz oceny 
bazy mieszkaniowej i wymagań biznesowych w celu identyfikacji dodatkowych miar. Na 
podstawie raportów i tablic informacyjnych w systemie e-Builder opracowywane są wizualizacje 
w celu zapewnienia „skróconych” szkiców i mechanizmów pozwalających uzyskać łatwy dostęp 
do informacji pomocniczych. W miarę ich udostępniania personel zostanie przeszkolony w 
zakresie wykorzystywania i dostosowywania nowych raportów. 

4. Powołanie specjalnego zespołu planowania. 

CPD przygotowuje specjalny zespół planowania. Zdefiniowano już role i zadania dla zespołu 
oraz opublikowano opisy stanowisk. Rozpoczęto też rekrutację pracowników, a po jej 
zamknięciu zostaną przeprowadzone szkolenia dla planistów. 

5. Wzmocnienie zgodności i nadzoru audytu wewnętrznego w CPD. 

W zakresie wzmocnienia zgodności i nadzoru audytu wewnętrznego w CPD rozpoczęto ocenę 
wewnętrznych stanowisk, obowiązków i procedur. Trwa restrukturyzacja działu w celu 
wyeliminowania pokrywania się zakresów odpowiedzialności pionów i realizacji dodatkowych 
potrzeb kadrowych. 

6. Rozdzielenie zespołów kontroli jakości i bezpieczeństwa. 

Dział CPD wydzielił zespoły kontroli jakości i bezpieczeństwa, określając nowe stanowiska, 
zatrudniając personel i modyfikując istniejące szablony oraz zasady w celu dostosowania ich do 
nowej konfiguracji. Szkolenia są w toku. 

7. Opracowanie systemu kontroli czasu zespołów projektowych. 

W 2021 r. ma zostać zakończona realizowana przez dział IT inicjatywa kontroli czasu, która 
zapewni korzyści wielu działom NYCHA, nie tylko zespołom projektowym CPD.  

B. Działalność deweloperska 

Dział deweloperski (Real Estate Development Department, REDD) jest odpowiedzialny za 
formowanie, negocjowanie i organizowanie relacji partnerskich z podmiotami publiczno-
prywatnymi w celu dokapitalizowania i rewitalizacji mieszkań Urzędu. REDD jest przede 
wszystkim odpowiedzialny za realizację planu NYCHA 2.0 — 10-letniego planu kluczowych 
napraw kapitałowych o wartości 24 mld USD. W ramach inicjatywy na rzecz trwałej dostępności 
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lokali (Permanent Affordability Commitment Together, PACT) NYCHA przekształci 62 000 lokali 
zgodnie programem Section 8 (podział na projekty), co zapewni bardziej stabilny przepływ 
dotacji federalnych i umożliwi NYCHA oraz partnerom pozyskanie finansowania w celu 
zaspokojenia pełnych potrzeb kapitałowych ponad jednej trzeciej bazy mieszkaniowej. 
Programy Build to Preserve (BTP) i Transfer to Preserve (TTP) zapewnią realizację dużych 
remontów w kolejnych 10 000–15 000 mieszkań. Do końca 2020 r. NYCHA przebuduje w 
ramach inicjatywy PACT ponad 9500 mieszkań. W budynkach tych zostały lub zostaną 
zrealizowane remonty kapitalne o wartości ponad 1,3 mld USD. Kolejne 12 500 mieszkań z 
projektów PACT jest w procesie współpracy z mieszkańcami lub działań przedrealizacyjnych. 

Programy te stanowią wspólnie bezprecedensową szansę nie tylko na zaspokojenie fizycznych 
potrzeb budynków i mieszkań NYCHA, ale także na zainwestowanie w zasoby i udogodnienia 
wspierające zdrowie i dobrobyt mieszkańców — w tym bezpieczne ulice zachęcające do 
spacerów, przestrzenie publiczne, sąsiedzki handel detaliczny, transport i usługi socjalne. 

W celu realizacji planu NYCHA 2.0 i odegrania kluczowej roli we wdrażaniu strategii zmian REDD 
został podzielony na poniższe jednostki biznesowe, które mogą obsługiwać pełny cykl życia 
projektu deweloperskiego, zachowując strategiczną zgodność z podstawowymi wartościami. 
Nowa struktura pomoże w bardziej ukierunkowanym działaniu na każdym etapie, a także 
zapewni doskonałą jakość zarządzania projektami i wysoki poziom obsługi klienta dla naszych 
mieszkańców i innych pracowników NYCHA. 

Planowanie bazy mieszkaniowej 

Zespół planowania bazy mieszkaniowej odpowiada za opracowywanie projektów REDD i 
zarządzanie nimi, kierowanie inicjatywami związanymi z planowaniem rozwoju i współpracą ze 
społecznością oraz tworzenie zasad i strategii komunikacji w celu poprawy ogólnej skuteczności 
tych działań. Zespół planowania bazy mieszkaniowej we współpracy z innymi działami NYCHA, 
w tym z działem rozwoju społeczności, czynnie współpracuje z mieszkańcami i interesariuszami 
od rozpoczęcia projektu do wyboru wykonawcy. Po tym etapie większą rolę w prowadzeniu 
projektu do finansowego zamknięcia przejmuje zespół ds. transakcji. Zespół planowania bazy 
mieszkaniowej przeprowadził ostatnio kompleksową analizę bazy mieszkaniowej NYCHA w celu 
opracowania bardziej przejrzystego, opartego na danych podejścia do wyboru nieruchomości, 
które mają zostać objęte programami PACT, BTP i TTP. Zespół współpracuje również z miejskimi 
liderami mieszkańców w celu wdrożenia nowych strategii planowania i angażowania 
mieszkańców, aby mogli oni mieć istotny wpływ na kształtowanie przyszłości społeczności. 
Członkowie zespołu łączą umiejętności w zakresie finansowania nieruchomości, planowania 
społeczności lokalnej, urbanistyki, architektury, badań i polityki mieszkaniowej.  

Zespół projektowo-budowlany 

Zespół projektowo-budowlany odpowiada za świadczenie usług technicznych i ekspertyz we 
wszystkich projektach i inicjatywach REDD. Usługi obejmują: kontrolę przedinwestycyjną 
nieruchomości; planowanie środowiskowe; oceny środowiskowe zgodnie z wymogami ustaw 
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New York State Environmental Quality Review Act („SEQRA”) i/lub National Environmental 
Policy Act („NEPA”); przygotowanie oceny warunków fizycznych zgodnie z wymogami 
programu HUD dla działań dyspozycyjnych, takich jak oceny potrzeb kapitałowych RAD („RAD 
Capital Needs Assessments, RAD CNA”) i oceny utraty wartości wg sekcji 18 ustawy Housing 
Act z 1937 r.; ocenę planów zagospodarowania przestrzennego i przepisów prawa; ocenę 
projektu i specyfikacji; składanie wniosków i uzyskiwanie pozwoleń od wydziału budowlanego i 
innych urzędów miasta; nadzór budowlany; kontrolę jakości. Ponadto zespół projektowo-
budowlany zadba o to, aby zakresy napraw w programie PACT zaspokajały fizyczne potrzeby 
nieruchomości PACT z zachowaniem standardu jakości napraw, a także aby odpowiadały one 
priorytetom NYCHA dotyczącym farb ołowiowych, pleśni, azbestu, ogrzewania, wind i 
gospodarki odpadami. Chodzi też o ogólną zgodność z celem, jakim jest zapewnienie 
bezpieczeństwa zdrowotnego lokali NYCHA. 

Transakcje 

Zespół transakcji odpowiada za realizację transakcji deweloperskich — od składania zamówień, 
przez zamknięcie budowy, skończywszy na przekształceniach kredytów i/lub refinansowaniu. 
Zespół współpracuje z zespołem planowania bazy mieszkaniowej REDD w celu opracowania 
dokumentów zakupowych, takich jak dokumentacja zapytań RFQ, RFP i/lub RFEI, a także ocenia 
oferty i wyznacza wykonawców prac deweloperskich w ramach partnerstwa publiczno-
prywatnego. Następnie zespół transakcji razem z wybranym deweloperem, prawnikami, 
konsultantami i zespołami innych obiektów NYCHA pracuje nad doprowadzeniem projektu do 
zamknięcia finansowego, negocjując i strukturyzując warunki transakcji, aby zapewnić jak 
największe korzyści mieszkańcom i bazie mieszkaniowej NYCHA. W momencie finansowego 
zamknięcia transakcji zespół koordynuje przekazanie projektu inwestycyjnego do zespołu 
zarządzania zasobami REDD. Zespół transakcji pracuje także przy przekształceniu projektu 
deweloperskiego w finansowanie stałe i/lub inne refinansowanie.  

Zarządzanie zasobami 

Zespół zarządzania zasobami odpowiada za zarządzanie bieżącymi relacjami z deweloperami 
oraz monitorowanie wyników każdego projektu w ramach bazy mieszkaniowej. Zespół 
współpracuje z innymi działami NYCHA i zespołami REDD w celu zapewnienia, że wymagania 
dotyczące zgodności oraz kryteria analizy bazy mieszkaniowej są jasno zdefiniowane, śledzone, 
zarządzane, raportowane i oceniane. Wymogi zgodności obejmują monitorowanie wymogów 
regulacyjnych HUD, wymogów dotyczących pracy i wykonawców, budowy, eksmisji i 
postępowań sądowych oraz innych wymogów prawnych dotyczących projektu. Zarządzanie 
szczegółami bazy mieszkaniowej pozwala na głębszą analizę kondycji finansowej projektu, 
monitorowanie płatności na rzecz NYCHA i zarządzanie nimi, zatwierdzanie budżetów 
operacyjnych oraz podejmowanie decyzji dotyczących zarządzania projektami zgodnie z 
potrzebami. Zespół zarządzania zasobami będzie również rozwiązywał problemy powstające w 
obiektach będących przedmiotem projektów z deweloperami i zarządcami nieruchomości. 
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Operacje biznesowe  

Zespół operacji biznesowych zapewnia wsparcie operacyjne i administracyjne w całym dziale 
REDD, koncentrując się na wewnętrznych procesach i procedurach oraz umożliwiając sprawne 
działanie. Jest odpowiedzialny za zarządzanie zamówieniami konsultantów w imieniu działu 
oraz zarządzanie umowami i relacjami biznesowymi z różnymi zewnętrznymi konsultantami 
REDD. Zespół operacji biznesowych zarządza również wewnętrznymi budżetami REDD oraz 
pełni funkcję łącznika z innymi jednostkami biznesowymi wsparcia w ramach NYCHA, takimi jak 
działy IT, HR, zaopatrzenia oraz planowania i analiz finansowych. 

C. Strategia zmian a Zarząd Powierniczy Mieszkalnictwa Komunalnego 

Aby zapobiec dalszemu pogarszaniu się sytuacji i dostosować całą bazę mieszkaniową NYCHA 
do Porozumienia HUD i podstawowych standardów jakości, potrzebne jest ok. 18 mld USD (wg 
szacunków NYCHA dotyczących stabilizacji sytuacji w nieruchomościach). Plan stabilizacji w 
ramach Strategii zmian określa działania NYCHA w zakresie pozyskiwania funduszy i wdrażania 
tych usprawnień. Plan stabilizacji obejmuje kwestie braków finansowych oraz 110 000 
mieszkań, które nie są obecnie przygotowywane do programu NYCHA 2.0 uwzględniającego 
62 000 mieszkań. Ten „koszt stabilizacji” odnosiłby się do wszystkich kluczowych obszarów 
Porozumienia HUD:  

• Pleśń: remonty kapitalne kuchni i łazienek, systemy wentylacyjne, rury  

• Farby ołowiowe: pełne usunięcie (a nie tylko działania powierzchowne)  

• Ogrzewanie: zastępowanie starych, nieefektywnych systemów ekologicznymi 
rozwiązaniami  

• Windy: wymiana sprzętu  

• Szkodniki: nowe wysypiska śmieci, wewnętrzne kompaktory  

• Różne prace: bezpieczeństwo, piony gazowe  

Pełne przekształcenie tych budynków, co oznaczałoby dodatkowe prace poza stabilizacją 
sytuacji, kosztowałoby kolejne 7 mld USD — dając łącznie 25 mld USD. Plan pełnego 
przekształcenia uwzględnia także modernizację ośrodków społeczności, nowe elewacje i inne 
ulepszenia.  

Jednak po zsumowaniu wszystkich źródeł finansowania kapitału od partnerów federalnych, 
stanowych i miejskich oraz połączeniu ich z przewidywanymi długoterminowymi 
oszczędnościami nadal występuje luka wynosząca ponad 11 mld USD w przypadku stabilizacji i 
ponad 18 mld USD w przypadku pełnego przekształcenia.  

Plan stabilizacji to pierwszy w historii NYCHA kompleksowy plan obejmujący wszystkie 
budynki.Do jego realizacji proponujemy powołanie Zarządu Powierniczego Mieszkalnictwa 
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Komunalnego oraz wykorzystanie nowych źródeł finansowania na potrzeby modernizacji 
wszystkich lokali bez wyjątku.Publiczny zarząd powierniczy pomógłby w składaniu zamówień i 
przyspieszeniu masowych prac budowlanych na historycznie wysokim poziomie oraz w 
uzyskaniu federalnych voucherów ochrony najemców (Tenant Protection Voucher, TPV).  

TPV są najcenniejszymi voucherami HUD, wartymi prawie dwukrotnie więcej niż dotacje z 
innych źródeł federalnych. NYCHA ma co najmniej 110 000 mieszkań, które kwalifikują się do 
voucherów TPV, ponieważ są w dostatecznie złym stanie i spełniają kryteria „zużycia”. „Zużyte” 
lokale kwalifikują się do programu TPV.  

NYCHA proponuje wykorzystanie dotacji z programu TPV jako zabezpieczenia na rzecz 
pozyskania kapitału. HUD musi zatwierdzić plan połączenia TPV w jedną pulę przed 
przeznaczeniem środków na konkretne mieszkania. Pozwoli to wykorzystać je do pozyskania 
funduszy na remonty kapitalne już teraz. W ten sposób agencja NYCHA byłaby w stanie pozyskać 
z góry wystarczające fundusze kapitałowe, aby ustabilizować stan wszystkich 110 000 mieszkań, 
jeszcze intensywnej wykorzystując do tego środki federalne — każdy 1 USD dotacji federalnej z 
programu TPV pozwoliłby NYCHA zrealizować remonty za ponad 6 USD. Pełne sfinansowanie 
Strategii stabilizacji będzie również wymagać przyznania dodatkowych środków przez Kongres.  

Jako zarząd powierniczy agencja NYCHA gwarantowałaby transparentność procesu i pełną 
kontrolę publiczną. Związek między tymi dwoma podmiotami publicznymi byłby następujący:  

• NYCHA podpisuje długoterminową dzierżawę gruntu z Zarządem 
Powierniczym  

• Zarząd nadzoruje realizację umów zarządzania budową  

• Zarząd zawiera umowę z NYCHA na zarządzanie nieruchomościami i usługi 
konserwacyjne (tym samym zatrzymując uzwiązkowionych pracowników)  

D. Mieszkania współfinansowane 

Dział mieszkań współfinansowanych (Leased Housing Department, LHD) zarządza programem 
voucherów mieszkaniowych NYCHA (Section 8). W ramach tego finansowanego federalnie 
programu NYCHA wypłaca dotacje do czynszu w imieniu rodzin uprawnionych do wynajmu 
mieszkań publicznych i prywatnych, które są zgodne ze Standardami Jakości Lokali 
Mieszkalnych (Housing Quality Standards, HQS). Program Section 8 przewiduje dopłaty do 
czynszu, umożliwiając rodzinom samodzielne opłacanie części zobowiązań, podczas gdy 
pozostała część — do maksymalnej kwoty nazywanej „standardem płatności” — jest 
finansowana z dopłat rządowych. Dotacja wypłacana właścicielowi lokalu (czyli dopłata 
mieszkaniowa) jest zazwyczaj różnicą między 30% całkowitego skorygowanego dochodu 
brutto gospodarstwa domowego i zatwierdzonym przez NYCHA czynszem za mieszkanie. 

W programie mieszkań współfinansowanych uczestniczy 24 954 właścicieli, którzy wynajmują 
83 225 mieszkań w programie Section 8, będących domem dla 185 127 uprawnionych 
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mieszkańców. Czynsze za lokale wynoszą średnio 1403 USD za miesiąc, przy czym mieszkaniec 
płaci średnio 360 USD, a NYCHA dopłaca średnio 1053 USD. Średni roczny dochód mieszkańców 
uczestniczących w programie Section 8 wynosi 17 150 USD. Uczestnicy programów 
mieszkalnictwa komunalnego i Section 8 zajmują łącznie 7% mieszkań w Mieście i stanowią 7% 
populacji Miasta.40  

Programy PACT/RAD oraz Zarządu Powierniczego przewidują kompleksowe przekształcenie 
całej bazy mieszkaniowej z platformy dotacji na mieszkalnictwo komunalne w ramach programu 
Section 9 na platformę dotacji w ramach programu Section 8. Powodzenie procesu pełnego 
przekształcenia oznacza dostęp do niemal 170 000 dodatkowych voucherów. 

Aby przygotować się do zmiany platform, LHD rozpoczął przegląd swojej działalności 
operacyjnej i zasad. Celem tej oceny jest określenie przez LHD przyszłych potrzeb w zakresie 
zasobów pod kątem rozwoju programu. Ten wielopłaszczyznowy przegląd realizowany przez 
LHD obejmie aspekty operacyjne, takie jak analiza obciążenia pracą, przepustowość biur i ocena 
oprogramowania, oraz aspekty zasad, które zminimalizują liczbę koniecznych przesiedleń 
mieszkańców w miarę postępów przekształcenia.  

  

                                                       
40 Informacje dotyczące voucherów w podziale na przyjęty budżet na rok 2020 i czteroletni plan finansowy na lata 
2021–2024. Marzec 2020 r. 
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 Strategia D.1: Wdrożenie programu pilotażowego PACT „Droga do 
autoryzacji” 

Program pilotażowy PACT „Droga do autoryzacji” to przykład działania związanego z zasadami w 
ramach inicjatywy wdrażanej przez LHD z myślą o ograniczeniu konieczności przesiedleń 
mieszkańców w trakcie procesu przekształcenia. Ten pilotażowy program daje pewien zakres 
możliwości lokatorom, którzy nie podpisali umowy najmu PACT w momencie przekształcenia na 
nieruchomość w ramach programu Section 8, umożliwiając im uzyskanie statusu 
autoryzowanych lokatorów i rozpoczęcie korzystania z pomocy z programu Section 8. 

 

 Strategia D.2: Przygotowanie do zwiększenia liczby voucherów i 
obciążenia pracą 

W ramach programu HCV prowadzone są regularne działania, takie jak coroczne rekwalifikacje, 
odnawianie umów najmu/podwyższanie czynszu oraz kontrole przestrzegania standardów HQS, 
które odbywają się co roku lub co dwa lata. Prowadzonych jest również kilka działań z mniejszą 
częstotliwością, takich jak realizacja wniosków o przeniesienie, tymczasowe rekwalifikacje i 
występowanie przed sądem. Przy określaniu odpowiednich poziomów zatrudnienia dział LHD 
analizuje bieżące obciążenie pracą, uwzględniając każdy rodzaj działań i częstotliwość ich 
wykonywania. Biorąc pod uwagę przewidywane wzrosty przedstawione powyżej na wykresie 
oznaczone jako szacowane sumy dla programów HCV rocznie, dział LHD skorygował wyniki 
analizy obciążenia pracą zgodnie z rzeczywistymi bieżącymi czasami przetwarzania. Obecnie 
trwa ocena liczby wymaganego personelu oraz jej wpływu na powierzchnię biurową, 
infrastrukturę informatyczną i wsparcie stron trzecich. 
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 Strategia na rzecz zatrudnienia i ożywienia gospodarczego  

Dokument Section 3 ustawy Housing Act z 1968 r. zmienionej ustawą Housing and Community 
Development Act z 1992 r. ma na celu zapewnienie, że możliwości pracy i inne możliwości 
ekonomiczne generowane przez niektóre rodzaje pomocy finansowej HUD są w najszerszym 
możliwym zakresie i zgodnie z obowiązującymi federalnymi, stanowymi i lokalnymi przepisami 
ustawowymi i wykonawczymi kierowane do osób o niskich i bardzo niskich dochodach, w 
szczególności do tych, które są beneficjentami pomocy rządowej w zakresie mieszkalnictwa, 
oraz do przedsiębiorstw, które zapewniają możliwości ekonomiczne osobom o niskich i bardzo 
niskich dochodach. 

Przepisy z dokumentu Section 3, które znajdują się w części 135 24 CFR, zawierają ogólne 
działania i wymagania w trzech szeroko pojętych obszarach: cele kontraktowania i zatrudniania, 
wykorzystanie firm w ramach Section 3 oraz inne możliwości ekonomiczne. Przepisy te 
zawierają szczegółowe instrukcje dotyczące zamówień publicznych, zatrudniania, możliwości 
ekonomicznych oraz tworzenia kwalifikowalnych podmiotów gospodarczych.  

W przypadku NYCHA objęte tą zasadą są wszystkie środki zapewnione przez HUD, w tym 
fundusz operacyjny mieszkalnictwa komunalnego, fundusz kapitałowy i fundusze HAP oraz 
wszystkie środki CDBG zapewnione przez Miasto. Istnieje potrzeba rozwinięcia rekrutacji i 
innych metod zgodnie z założeniami Section 3 w ramach programu HCV i uzupełnienia działań w 
programie mieszkalnictwa komunalnego. HCV stanowi znaczną część rocznego budżetu, 
głównie jako mechanizm transferu płatności z tytułu pomocy mieszkaniowej do właścicieli 
lokali. Jednak częścią tej reformy musi być ocena powiązań między program HCV i obszarem 
Section 3. Ponadto w przypadku mieszkań komunalnych nie ma wartości progowych dla umów. 
Zasada ta dotyczy zarówno wykonawców, jak i podwykonawców i obejmuje cały projekt lub 
działanie niezależnie od tego, czy dane działanie w ramach Section 3 jest finansowane w pełni 
czy częściowo z pomocy przewidzianej przez ten dokument. W praktyce NYCHA stosuje już 
wymogi Section 3 do zadań, które nie są finansowane ze środków federalnych. 

Dokument Section 3 ma zastosowanie do wszystkich przypadków budowy, odbudowy, 
przebudowy lub remontu budynków mieszkalnych (w tym zmniejszenia i usuwania zagrożeń 
związanych z farbami ołowiowymi) oraz innych rodzajów budownictwa publicznego, które 
obejmują nowe inwestycje lub ulepszenia (niezależnie od własności). Jednakże do umów 
objętych zasadami Section 3 nie zaliczają się umowy na zakup towarów i materiałów 
eksploatacyjnych, chyba że obejmują także prace instalacyjne.  

NYCHA jest w trakcie przygotowywania osobnego dokumentu z kompleksowym zestawem 
pomysłów na reformę zasad i praktyk Section3, który zostanie podzielony na cztery ogólne 
obszary: 

CZĘŚĆ 1 — Zatrudnianie mieszkańców zgodnie z zasadami Section 3/ Praca 

CZĘŚĆ 2 — Rozwój działalności gospodarczej i zawieranie umów z firmami zgodnie z 
Section 3 
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CZĘŚĆ 3 — Praktyki zaopatrzeniowe promujące zatrudnianie mieszkańców lub współpracę z 
firmami zgodnie z Section 3 

CZĘŚĆ 4 — W oparciu o powyższe działania w zakresie zgodności tworzenie innych 
możliwości ekonomicznych dla mieszkańców zgodnie z Section 3 

Połączenie różnych aspektów zgodności z przepisami musi stanowić centralny element każdej 
zasady Section 3. Wdrożenie zasad Section 3 jest obowiązkiem wszystkich działów oraz wpływa 
na działalność całej agencji NYCHA. Realizacją tej inicjatywy będą kierować jednostka ds. 
uczciwości i dywersyfikacji dostawców w ramach działu zaopatrzenia NYCHA oraz biuro ds. 
upodmiotowienia gospodarczego mieszkańców i zrównoważonego rozwoju (Resident Economic 
Empowerment & Sustainability, REES). Pozwoli to mieszkańcom i firmom spełniającym 
wymagania Section 3 skorzystać z okazji oferowanych przez Urząd. Obie jednostki wprowadziły 
niedawno nową standardową procedurę tymczasową oraz szkolenia dla wszystkich 
pracowników agencji, które mają na celu wyeliminowanie luk w zakresie zgodności. NYCHA 
planuje opublikowanie zaktualizowanych wytycznych, w tym nowych zaleceń mających na celu 
rozszerzenie możliwości zawierania umów zgodnie z zasadami Section 3 oraz innych 
mechanizmów. 

 
 Plan zarządzania zmianami 

Plan przekształcenia NYCHA zapewni wiele usprawnień naszym mieszkańcom, nieruchomościom 
i pracownikom, ale do jego wprowadzenia w życie będziemy musieli dostosować i zmienić 
sposób działania i prowadzenia interakcji. Nawet przy dobrym zarządzaniu wprowadzanie zmian 
jest trudne. Często mamy wówczas do czynienia z okresem przejściowym i krótkotrwałym 
spadkiem wydajności.  

Zarządzanie zmianami organizacyjnymi ma kluczowe znaczenie dla powodzenia Planu 
przekształcenia. Z badań wynika, że 70% działań na rzecz zmian kończy się niepowodzeniem: 
albo nie przynosi korzyści, albo jest całkowicie porzucanych.41 Właściwe zarządzanie zmianami 
jest podstawą i kluczem do zwiększenia prawdopodobieństwa osiągnięcia pozytywnych 
wyników. Skuteczne zarządzanie wymaga zaangażowania interesariuszy, szkoleń, komunikacji, 
zgrania przywództwa, wizji zmiany oraz pomocy podmiotów zewnętrznych. Zmiana jest 
skuteczna dzięki połączeniu czynników miękkich (jakościowych) i twardych (ilościowych). 
Najważniejsze aspekty zapewniające skuteczność zmian obejmują działania liderów, 
zbudowanie wspólnej wizji, komunikację i aktywne zaangażowanie kierownictwa wyższego i 
średniego szczebla. Biorąc pod uwagę zakres, zarządzanie zmianami organizacyjnymi musi 
funkcjonować równolegle z tworzeniem i wdrażaniem Planu przekształcenia. 

Stosowanie uniwersalnych metod, strategii i ram zarządzania zmianami organizacyjnymi nie 
zapewni trwałości zmian, zwłaszcza gdy w grę wchodzi przekształcenie całej organizacji. NYCHA 

                                                       
41 Harvard Business Review: What Everyone Gets Wrong About Change Management, N. Anand i Jean-Louis Barsoux  
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potrzebuje strategii ukierunkowanej na optymalizację zaangażowania i akceptacji ze strony 
11 000 pracowników w różnych działach zlokalizowanych w różnych miejscach, na różnych 
stanowiskach, o różnym stażu i doświadczeniu, a także pracowników będących zarazem 
naszymi mieszkańcami — w przypadku których strategia nabiera jeszcze innego znaczenia. Plan 
zarządzania zmianami stanowi podstawę Planu przekształcenia NYCHA. Nakreśla wizję zmiany i 
nadrzędne podejście oraz wytycza drogę do osiągnięcia konkretnych celów i wyników w okresie 
przejściowym.  

Podejście NYCHA do zarządzania zmianami składa się z czterech etapów: 

• Analiza gotowości do zmiany i stanu bieżącego — zwiększenie zaangażowania i lepsza 
znajomość przeszłego, obecnego i przyszłego kierunku działań NYCHA. 

• Przygotowanie na przyszłość — zdefiniowanie przyszłego stanu idealnego dla NYCHA 
oraz opracowanie strategii i planu zarządzania zmianami.  

• Przeprowadzenie zmian — realizacja działań związanych z zarządzaniem zmianami i 
aktualizacja strategii zgodnie z potrzebami na podstawie informacji zwrotnych i 
uzyskanych wniosków. 

• Utrwalenie zmian — utrzymanie i wzmocnienie skutków zmian oraz pożądanych 
zachowań w całej agencji NYCHA przez monitorowanie KPI, ocenę metod zarządzania 
zmianami oraz badanie zdobytych doświadczeń.  

 Analiza gotowości do zmiany i stanu bieżącego 

W celu przygotowania NYCHA do realizacji Planu przekształcenia rozpoczęto już prace nad 
analizą stanu bieżącego, na które składają się przeprowadzone niedawno i planowane działania 
przedstawione poniżej: 
 

• Rozmowy z interesariuszami — zespół zarządzania zmianami z działu strategii i 
innowacji NYCHA podjął bezpośrednie rozmowy z interesariuszami z całej organizacji, 
aby poznać ich motywację, perspektywy, priorytety, doświadczenia ze zmianami oraz 
znajomość Planu przekształcenia. W tym celu przeprowadzono 27 rozmów z 
kierownikami działów w całej agencji NYCHA.  

• Schematy przejść — zespół opracował schematy przejść porównujące plany z przeszłości 
i określające, jak strategie NYCHA ewoluowały w czasie. Celem tego dokumentu jest 
zrozumienie powiązań i luk pomiędzy mapą drogową NYCHA42 i ewoluującym Planem 
przekształcenia, co pozwoli wzmocnić komunikację wewnętrzną, zarządzanie zmianami i 
sprawozdawczość zewnętrzną wobec Obserwatora NYCHA, HUD i SDNY. W ramach 
schematów przejść zidentyfikowano potencjalnie brakujące tematy lub takie, które mogą 
wymagać dalszego opracowania w Planie przekształcenia. To między innymi planowanie 
siły roboczej, zatrudnianie, szkolenia mieszkańców i zarządzanie danymi klientów.  

                                                       
42 Firma KPMG opracowała mapę drogową agencji NYCHA w celu wskazania możliwości poprawy, które określono 
w ocenie dojrzałości.  
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• Spotkania i ankieta Transformation Plan Brown Bag. W celu przekazania informacji o 
zmianach w Planie przekształcenia, odpowiedzi na pytania i zebrania opinii 
pracowników przeprowadziliśmy serię wirtualnych sesji Brown Bag. Po zakończeniu sesji 
uczestnikom została udostępniona ankieta. Odpowiedzi pozwoliły na zebranie cennych 
informacji zwrotnych na temat sesji, ocenę aktualnej znajomości i postrzegania Planu 
przekształcenia oraz zgromadzenie wkładu, sugestii i pytań dotyczących strategii. 
Informacje te pomogły nam ukierunkować naszą strategię komunikacji. Poniżej znajdują 
się niektóre z kluczowych wniosków: 
 

 
 

• Badanie gotowości na zmiany.43 Krótkie, internetowe ankiety gotowości będą w trakcie 
realizacji Planu przekształcenia okresowo wysyłane do wszystkich pracowników NYCHA 
w celu zebrania danych wejściowych i zrozumienia gotowości na zmiany. Celem 
badania jest: 

o ocena postrzegania przez pracowników postępów we wdrażaniu inicjatyw z 
Planu przekształcenia, 

o zrozumienie postrzegania i doświadczenia pracowników w zakresie zmian 
wynikających z Planu przekształcenia, 

o identyfikacja dobrze funkcjonujących oraz wymagających ulepszenia aspektów 
strategii zarządzania zmianą i planu komunikacji. 
 

Planujemy, że badanie będzie rozsyłane do wszystkich pracowników agencji NYCHA co 
4–6 miesięcy, z pierwszą dystrybucją od listopada do grudnia 2020 r. Pierwsze badanie 
stanowić będzie punkt odniesienia dla pomiaru przyszłych postępów. Dane zebrane w 
ramach badania zostaną wykorzystane do zbudowania dostosowanych do potrzeb 

                                                       
43 Badanie gotowości na zmianę przeprowadziła we wrześniu 2019 roku firma KPMG. Badanie zostało wysłane 
przez biuro przewodniczącego do ponad 600 liderów — od wiceprezesów wykonawczych po zarządców 
nieruchomości. Głównym celem badania było wszystkim ustalenie postrzegania przez kierownictwo porozumienia 
HUD i nowego przewodniczącego. Badanie gotowości na zmianę w Planie przekształcenia będzie oparte na 
wynikach badania KPMG i będzie nadzorować postępy agencji NYCHA w rozwiązywaniu zagrożeń przedstawionych 
w raporcie KPMG nt. gotowości do zmian. 
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mechanizmów współpracy, do komunikacji oraz do przygotowania odpowiednich 
szkoleń w celu zaspokojenia potrzeb interesariuszy i wzmocnienia gotowości. 

• Ocena skutków zmian. Ocena skutków zmian zostanie wykorzystana do zidentyfikowania 
interesariuszy, na których Plan przekształcenia ma wpływ, sposobu i miejsca tego 
wpływu oraz zrozumienia ich gotowości do wsparcia zmiany. Ocena skutków zmian 
identyfikuje, kataloguje i analizuje wpływy występujące w agencji NYCHA oraz analizuje 
stan obecny, stan docelowy i wpływ na ludzi, role, procesy i technologię w podziale na 
grupy interesariuszy. Chcemy mieć pewność, że czas realizacji wielu nowych inicjatyw 
będzie taki, aby nie przytłaczał całych działów lub poszczególnych pracowników. Dzięki 
znajomości terminów i skutków można nimi w sposób kompleksowy oraz skutecznie 
informować o nich, a w razie potrzeby wprowadzać korekty.  

 Przygotowanie na przyszłość 

Aby nadal zwiększać znajomość i zrozumienie planowanych zmian poprzez działania angażujące 
interesariuszy, rozwijamy sieć zmian, angażujemy liderów i skupiamy się na wzmacnianiu 
pozycji pracowników.  

• Komitety ds. zaangażowania pracowników (Employee Engagement Committee, EEC): Jak 
opisano powyżej przy omawianiu działu kadr agencja NYCHA utworzyła EEC w komitecie 
na rzecz angażowania i wzmocnienia pozycji pracowników poprzez model kohortowy. 
Aby zostać członkiem EEC, pracownicy składają wnioski i są z nimi przeprowadzane 
rozmowy. Do dziś utworzone zostały dwie kohorty składające się z 25–35 osób, a 
wkrótce zostanie uruchomiona trzecia kohorta. Zespół zarządzania zmianą współpracuje 
z EEC w celu przygotowania planów wprowadzenia dwóch podstawowych wartości 
Planu przekształcenia: „kultury służby” oraz „wzmocnienia naszych pracowników” w 
ramach kultury NYCHA. Komitet EEC rozpoczął przestawianie swoich pomysłów 
interesariuszom, w tym kierownictwu wyższego szczebla i członkom zarządu agencji 
NYCHA, departamentowi HUD, prokuraturze SDNY i Obserwatorowi. 

• Sieć zmian: Utworzenie sieci zmian jest kluczem do 
sukcesu wprowadzanych zmian w ramach Planu 
przekształcenia i poza nim. Na bazie pracy EEC 
budujemy sieć zmian liczącą 200–300 
pracowników z całej agencji NYCHA, w tym co 
najmniej jednego ambasadora zmian w każdym 
dziale i osiedlu mieszkaniowym. Sieć zmian, 
przekrojowa przez różne stanowiska grupa 
interesariuszy zbudowana z myślą o wdrożeniu 
zmiany, jest tworzona wspólnie z zespołem 
współpracy z pracownikami oraz z innymi działami. 
Sieć zmian będzie służyć jako mechanizm do: 

o promocji transparentności i komunikacji w 
całym urzędzie; 
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o diagnostyki trudnych punktów, uwag i problemów powiązanych z transformacją; 
o identyfikacji wiodących praktyk, które można wykorzystać w całej organizacji; 
o utworzenia trwałej struktury, którą można wykorzystać w przyszłych 

inwestycjach; 
o zaangażowania interesariuszy w ćwiczenia dla zapewnienia możliwości 

współtworzenia stanu „docelowego”; 
o promowania zmian poprzez działania i wkład w zwiększanie świadomości i 

potrzeb. 
Ponadto tworzony jest zestaw narzędzi sieciowych do wsparcia ambasadorów zmian. Zestaw 
narzędzi zarysuje role, zakresy odpowiedzialności i zaplanowane działania, a także będzie 
zawierał narzędzia i szablony, których ambasadorzy zmian będą mogli użyć w celu ułatwienia 
komunikacji z właściwym personelem. Pracownicy mogą zgłaszać się jako wolontariusze i 
ubiegać się o stanowisko ambasadora zmiany lub zostać wyznaczeni przez swojego 
wiceprezesa. Częstotliwość spotkań tej grupy jest miesięczna. Ambasadorzy zmian będą 
otrzymywać nowe informacje na temat zmiany, przekazywać informacje zwrotne do 
kierownictwa i zgłaszać wszelkie problemy dotyczące dwukierunkowej komunikacji.  

• Plan komunikacji: Głównym elementem 
zarządzania zmianą jest obsługa 
komunikacji z pracownikami oraz 
aktywne prowadzenie dokumentacji i 
reagowanie na informacje zwrotne. 
Poprzez rozmowy, grupy fokusowe i 
ankiety pracownicy będą świadomi 
Planu przekształcenia, ale będą 
potrzebowali jasności co do tego, 
dlaczego i jak się to dzieje. Planujemy 
opracować i zrealizować plan 
komunikacji, który będzie obejmował 
strategie komunikacji wykorzystujące 
wiele kanałów zgodnie z tym, jak pracownicy odbierają i chcą odbierać informacje.  

• Dopasowanie przywództwa: Wsparcie ze strony kadry dyrektorskiej ma kluczowe 
znaczenie dla powodzenia inicjatyw NYCHA w zakresie zarządzania zmianą oraz 
ogólnego Planu przekształcenia. Przeprowadzono sesję zarządzania zmianami z udziałem 
ponad 40 liderów i wiceprezesów ze wszystkich działów NYCHA dla uzyskania poparcia 
kadry kierowniczej, zademonstrowania zaangażowania w realizację Planu 
przekształcenia, ustalenia wspólnej perspektywy na znaczenie zarządzania zmianami 
oraz omówienia budowy sieci zmian. Kierownicy działów zostaną wyposażeni w 
narzędzia do komunikacji z pracownikami na temat przekształcenia i pomogą w 
identyfikacji pracowników, którzy mają być częścią sieci zmian. W ciągu nadchodzących 
miesięcy i lat będziemy stale kontaktować się z liderami, aby przekazywać im 
komunikaty i narzędzia potrzebne do komunikacji z zespołami na temat przekształcenia, 
a także umożliwić wymianę informacji zwrotnych.  

• Szkolenie: Pracujemy nad oceną i zrozumieniem potrzeb szkoleniowych w ramach Planu 
przekształcenia oraz nad zapewnieniem pracownikom wiedzy i umiejętności 
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niezbędnych do osiągnięcia sukcesu. Szkolenia będą w miarę potrzeb włączane do 
każdej inicjatywy i będą wpisywać się w ogólny, kompleksowy plan szkoleń agencji.  

 
 Przeprowadzenie zmian 

Wykonanie planowanych zmian nastąpi po zrozumieniu ich wpływu oraz w ramach trwałej 
współpracy wewnętrznych i zewnętrznych interesariuszy. Działania, które rozpoczęły się w 
poprzednich etapach, będą kontynuowane przez cały okres wdrażania Planu przekształcenia 
poprzez ciągłe doskonalenie i gromadzenie informacji zwrotnych oraz doprowadzenie do 
opracowania ram zarządzania zmianą na poziomie przedsiębiorstwa.  

• Ciągłe doskonalenie: W oparciu o przeprowadzane co od 4 do 6 miesięcy ankiety 
gotowości do zmian, zbieranie informacji zwrotnych z sieci zmian, regularne spotkania z 
wiceprezesami oraz komunikację od pracowników będziemy aktualizować materiały 
szkoleniowe i komunikacyjne oraz 
kontynuować doskonalenie planu 
zarządzania zmianami NYCHA. Przyjrzymy 
się również statusowi wdrożenia, aby 
poznać blokady/skutki i wykorzystać te 
informacje do poprawy naszego podejścia 
do zarządzania zmianą.  

• Ramy na poziomie przedsiębiorstwa: W 
oparciu o dane z zarysowanych powyżej 
kluczowych działań opracujemy pisemne 
ramy zarządzania zmianami na poziomie 
przedsiębiorstwa. Ramy te zostaną 
zaktualizowane w oparciu o informacje 
zwrotne z agencji NYCHA i doświadczenia 
zdobyte poprzez wdrożone usługi zarządzania zmianą. 

 Utrwalenie zmian 

Wiele inicjatyw zmian odnosi krótkotrwały sukces, ale ostatecznie kończy się niepowodzeniem 
z powodu braku trwałego zaangażowania ze strony organizacji. Utrzymanie i wzmocnienie 
zmian oraz pożądanych zachowań w całej organizacji wymaga dokładnego śledzenia tego, co 
działa, a co nie, a także ciągłego doskonalenia i ewolucji komunikatów i technik zmian. To 
mechanizm pozwalający utrzymać zaangażowanie pracowników. Planujemy śledzić zgodność z 
nowymi procesami w różnych grupach interesariuszy i w razie potrzeby dostosowywać plan 
zarządzania zmianą. W celu osiągnięcia trwałych zmian i pozyskania pełni oczekiwanych 
korzyści z Planu przekształcenia będziemy realizować cykl oceny i ulepszania naszych ram na 
poziomie przedsiębiorstwa poprzez uwzględnienie informacji zwrotnych i wniosków ze strony 
interesariuszy.  
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 Plan wdrożenia 

Kompleksowa, obejmująca całą agencję transformacja wymaga iteracyjnego podejścia do 
wdrażania. Strategie opisane w tym planie są w dużej mierze od siebie zależne i pokrywają się z 
filarami zgodności z Porozumienia oraz z planami działania. Aby zapewnić, że pracownicy i 
interesariusze pozostaną merytorycznie zaangażowani w planowanie i wdrażanie 
przekształcenia agencji NYCHA dla każdej inicjatywy zostały przygotowane plany wdrożeniowe. 
W trakcie wdrożenia agencja NYCHA będzie monitorować kluczowe wskaźniki efektywności 
(KPI). Pozwoli to zrozumieć postęp każdej strategii przekształcenia oraz zidentyfikować 
potencjalne dostosowania w celu zapewnienia długoterminowej stabilności i sukcesu. 

A. Podejście 
 
Jak w przypadku każdego aspektu przekształcenia agencji NYCHA zaplanowanie wykonania 
wymaga znaczącej współpracy między działami. W celu opracowania planu każdego projektu 
agencja NYCHA zaangażowała pracowników najbardziej zbliżonych do określonej strategii 
poprzez serię spotkań planistycznych. Osoby te (potocznie nazywane „właścicielami”) ściśle 
współpracowały z zespołem strategii i innowacji w celu wypracowania przemyślanego, 
etapowego podejścia do przekształcenia NYCHA. Kolejne plany projektu składają się z 
następujących elementów:  

 
• Etap wdrożenia — konkretne zadanie lub zestaw zadań integralnie związanych z 

zakończeniem projektu. 
• Właściciel projektu - osoba lub osoby odpowiedzialne za każdy projekt lub etap 

realizacji; 
• Zależności specyficzne dla projektu — każdy przypadek, w którym realizacja projektu 

jest bezpośrednio zależna od innego projektu. 
• Dodatkowe zależności — wszystkie działania, projekty, bariery lub mechanizmy 

logistyczne, które mają bezpośredni wpływ na realizację strategii. 
• Daty rozpoczęcia/zakończenia i czas trwania — podczas spotkań planistycznych 

każda grupa wdrożeniowa otrzymała zadanie wyznaczenia realistycznych ram 
czasowych dla każdego projektu. 

• Zasoby/koszty — znane lub szacowane FTE, PS lub OTPS w celu zakończenia realizacji 
dowolnego projektu lub zadania; oraz 

• Ryzyka — podobne do zależności; ryzyka związane z planowaniem lub zakończeniem 
wdrożenia każdego projektu lub zadania. 

Podsumowując, te plany projektu dostarczyły agencji NYCHA informacji o zależnościach, 
terminach i zasobach niezbędnych do opracowania planu wdrożenia obejmującego całą agencję. 
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B. Mapa drogowa 

Końcowych celem tych inicjatyw było stworzenie kompleksowej, obejmującej całą agencję 
mapy drogowej wdrożenia, uwzględniającej skalę, zasięg, czas trwania i kolejność 
przekształcenia. Materiał ten pomoże przeprowadzić NYCHA przez cały proces, zarówno jako 
narzędzie planowania, jak i jako wizualna pomoc w przekazywaniu długoterminowych celów 
Planu przekształcenia.  

W wyniku tego ćwiczenia agencja NYCHA była w stanie zidentyfikować zależności i ustalić jasną 
kolejność projektów dla strategii przekształcenia opisanych w tym planie. Niektóre przykłady: 

• Zespoły administracji okręgami. Sekwencyjne tworzenie zespołów administracji 
okręgami, od przesunięć pracowników działu zaopatrzenia, IT, kadr i finansów do biur 
okręgowych w ramach fazy 1. 

• Model dzielnicowy. Absorpcja bazy mieszkaniowej NGO1 i o mieszanym finansowaniu 
do dzielnicowych obszarów geograficznych przed opracowaniem konkretnych 
dzielnicowych baz mieszkaniowych. 

• Budżetowanie na poziomie nieruchomości. Fazowane wprowadzenie budżetowania na 
poziomie nieruchomości dla zapewnienia, że kierownicy nieruchomości są 
przeszkoleniu w zakresie wymogów zarządzania zasobami w HUD oraz mogą pełnić 
główna rolę podczas planowania rocznych budżetów w najbliższych latach; oraz 

• Spójne procesy biznesowe i ustanowienie adekwatnych mechanizmów interwencji. 
Ustanowienie tymczasowych ram ustalania priorytetów dla przypadków niepłacenia i 
długoterminowego zalegania z opłatami czynszowymi z uwzględnieniem wpływu 
epidemii COVID-19 na mieszkańców NYCHA, przy jednoczesnym wdrożeniu 
ulepszonego, opartego na danych procesu egzekucji zasad najmu. 

Koncentracja NYCHA na ciągłym doskonaleniu znajduje odzwierciedlenie w licznych zmianach 
procesowych i organizacyjnych opisanych w niniejszym planie. Powyższe przykłady stanowią 
niewielką część międzydziałowych usprawnień, reform i reorganizacji zawartych w każdym planie 
projektu. Aby zrealizować te strategiczne priorytety, NYCHA będzie uważnie śledzić, co działa, a co 
nie, oraz zapewni zaangażowanie pracowników i interesariuszy w proces przekształcenia. Poniższa 
mapa drogowa ilustruje złożoność i zakres wieloletniego przekształcenia agencji NYCHA. Bardziej 
szczegółowy plan wdrożenia znajduje się w załączniku D. 
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