Zastosowanie Polityki kredytowej Stanu Nowy Jork dla osób ubiegających się o
mieszkania finansowane przez stan - przewodnik
Niniejszy dokument zawiera wskazówki dla dostawców usług mieszkaniowych dotyczące oceny
historii kredytowej osób ubiegających się o mieszkania finansowane przez HCR. Nowa polityka
wymaga od deweloperów, agentów zarządzających lub właścicieli przeprowadzenia
indywidualnej oceny wnioskodawców z niską punktacją kredytową lub negatywną historią
kredytową, a nie automatycznego odrzucania ich wniosków na podstawie takich ustaleń.
Wraz z tym przewodnikiem, dostawcy usług mieszkaniowych powinni użyć załączonego arkusza
(objaśnionego szczegółowo poniżej), aby dokonać swoich ustaleń.
Przeszłość i ogólna polityka
W ramach rutynowego sprawdzania przeszłości w celu określenia uprawnień, wynajmujący w
całym stanie sprawdzają oceny zdolności kredytowej wnioskodawców. Jeżeli najemca posiada
niską ocenę kredytową lub negatywne zdarzenia kredytowe, takie jak upadłość lub windykacja,
wynajmujący może odrzucić jego wniosek bez względu na przyczynę lub okoliczności
towarzyszące negatywnym zdarzeniom kredytowym.
Ten rodzaj ogólnej polityki jest szczególnie szkodliwy, ponieważ działa na niekorzyść grupy
najbardziej bezbronnych mieszkańców Nowego Jorku, obejmującej m.in. osoby kolorowe, ofiary
przemocy domowej oraz osoby niepełnosprawne. Ponadto, polityka ta ma również negatywny
wpływ na dużą populację osób posiadających zadłużenie z tytułu kredytów medycznych lub
studenckich. Tego rodzaju długi mogą w znacznym stopniu przyczynić się do braku
bezpieczeństwa finansowego, niezdolności do płacenia rachunków i negatywnej historii
kredytowej. Co więcej, rzecznicy i interesariusze stwierdzili, że ocena kredytowa jest wadliwym
wskaźnikiem tego, czy najemca będzie płacił czynsz w terminie.
Działalność HCR jako dostawcy usług mieszkaniowych, regulatora i podmiotu
subwencjonującego jest zagrożona, gdy osobom fizycznym odmawia się dostępu do
przystępnych cenowo mieszkań ze względu na ocenę lub historię kredytową, która nie
przedstawia pełnego obrazu sytuacji i niedokładnie przewiduje zdolność wnioskodawcy do
płacenia czynszu. Ze względu na możliwość dyskryminacji i wpływ takich kryteriów uprawnień
na grupę najbardziej bezbronnych mieszkańców Nowego Jorku, HCR wprowadził politykę
indywidualnej oceny kredytów, która dotyczy wszystkich odbiorców finansowania HCR.
Arkusz i czynniki, które należy wziąć pod uwagę
Wprowadzenie i ogólny zarys sytuacji
Dokonując oceny uprawnień na podstawie historii kredytowej, dostawcy usług mieszkaniowych
muszą korzystać z arkusza zatytułowanego: „Arkusz indywidualnej oceny kredytowej:
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Zastosowanie Polityki kredytowej Stanu Nowy Jork dla osób ubiegających się o mieszkania
finansowane przez stan.” Arkusz, który może być okresowo aktualizowany, jest dostępny pod
adresem: https://hcr.ny.gov/FEHO-Credit-Worksheet.
Arkusz służy dwóm ważnym celom. Po pierwsze, tworzy zapis procesu decyzyjnego podjętego
przez dostawcę usług mieszkaniowych przy podejmowaniu decyzji o przyjęciu lub odrzuceniu
wniosku. Pozwala wnioskodawcy zrozumieć podstawę decyzji, a dostawcy usług
mieszkaniowych pomaga w podejmowaniu spójnych decyzji. Po drugie, arkusz przeprowadza
dostawców usług mieszkaniowych przez proces podejmowania decyzji, aby zapewnić, że
uwzględniono istotne czynniki.
Arkusz określa politykę kredytową. Z wyjątkiem wnioskodawców, którzy otrzymują pełne
dofinansowanie do czynszu lub wnioskodawców, którzy są w stanie wykazać, że płacili czynsz
w całości i na czas w ciągu poprzednich 12 miesięcy lub 12 miesięcy poprzedzających pandemię
COVID-19 (1 marca 2019 roku - 1 marca 2020 roku), arkusz wymaga od wynajmujących lub
agentów zarządzających indywidualnej oceny wnioskodawców i określa rodzaje czynników,
które muszą i nie mogą być brane pod uwagę (np. zadłużenie przekraczające 5 000 USD, z
wyjątkiem sytuacji, gdy takie zadłużenie jest zadłużeniem z tytułu kredytu medycznego lub
zadłużeniem z tytułu kredytu studenckiego). Ocena jest zaprojektowana jako dwuczęściowy
proces dla wnioskodawców, którzy nie otrzymują pełnego dofinansowania na cele związane z
wynajmem. Pierwsza część wąsko definiuje historię kredytową, którą wynajmujący może
wykorzystać do odrzucenia wniosku, a druga część nakazuje uwzględnienie czynników
łagodzących, które muszą być wzięte pod uwagę, aby zrównoważyć negatywne ustalenia. Na
przykład, wniosek osoby posiadającej negatywny wynik oceny kredytowej, który
dyskwalifikowałyby ten wniosek w pierwszej części oceny, może jednak, przy spełnieniu
pewnych kryteriów, zostać przyjęty, jeśli wnioskodawca jest w stanie udowodnić 12-miesięczną
historię terminowych, stałych płatności za wynajem.
Część I: Analiza historii kredytowej wnioskodawcy w czterech krokach
Krok 1: Dofinansowanie dla wnioskodawców
Po pierwsze, deweloper, wynajmujący lub agent musi ustalić, czy wnioskodawca otrzymuje
jakiekolwiek dofinansowania rządowe, które trafiają bezpośrednio do dostawcy usług
mieszkaniowych i które pojedynczo lub łącznie pokrywają cały czynsz wnioskodawcy na
bieżąco. Przykłady takiego dofinansowania obejmują między innymi bony w ramach Sekcji 8,
HUD/VASH, pomoc publiczną/FEPS, HOPWA/HASA, pomoc przy wynajmie na obszarach
wiejskich (Rural Rental Assistance) i pomoc przy wynajmie non-profit (Non-Profit Rental
Assistance).
Żaden wnioskodawca otrzymujący dofinansowanie tego rodzaju nie może spotkać się z odmową
na podstawie historii kredytowej. Wniosek musi zostać zatwierdzony i tutaj proces dobiega
końca. Jeśli wnioskodawca nie otrzymuje żadnego dofinansowania, wówczas dostawca usług
mieszkaniowych powinien przejść do Kroku 2 arkusza.

2
Biuro ds. Uczciwego i Sprawiedliwego Mieszkalnictwa przy Wydziale Mieszkalnictwa i Odnowy
Mieszkaniowej w Stanie Nowy Jork (NYS HCR Fair and Equitable Housing Office; FEHO) –
feho@nyshcr.org - hcr.ny.gov/fair-housing
Data: 14.12.2021

Krok 2: Terminowe płatności czynszu
Według własnego uznania, wnioskodawca może zdecydować się na przedstawienie dowodu
terminowych, pełnych płatności czynszu w ciągu poprzednich 12 miesięcy lub 12 miesięcy
poprzedzających pandemię COVID-19 (1 marca 2019 roku - 1 marca 2020 roku) i całkowicie
uniknąć kontroli historii kredytowej. Biorąc pod uwagę znaczny wpływ pandemii COVID-19 na
gospodarkę, wnioskodawcy muszą mieć możliwość przedstawienia dowodu terminowej
płatności czynszu w roku poprzednim lub w roku poprzedzającym początek pandemii. Przykłady
takich dowodów obejmują m.in. anulowane czeki, pokwitowania czynszu, pisemne dowody
płatności czynszu na rzecz wcześniejszego wynajmującego, dowody płatności czynszu online,
wydruki bankowe pokazujące bezpośrednie płatności na rzecz wynajmującego, odcinki
przekazów pieniężnych i inne formy dowody akceptowane według uznania dewelopera,
wynajmującego lub agenta.
Jeśli wnioskodawca jest w stanie przedstawić dowody terminowych, pełnych płatności czynszu
w ciągu poprzednich 12 miesięcy lub 12 miesięcy poprzedzających pandemię COVID-19
(1 marca 2019 roku - 1 marca 2020 roku), wniosek musi zostać zatwierdzony i tutaj proces
dobiega końca.
Krok 3: Ocena kredytowa
Wnioskodawcom ubiegającym się o mieszkania finansowane przez stan nie można odmówić
mieszkania wyłącznie na podstawie ich oceny kredytowej FICO. Dostawcy usług
mieszkaniowych mogą uznać ocenę kredytową FICO za jeden z kilku czynników świadczących
o stabilności finansowej. Należy pamiętać, że posiadanie ograniczonej liczby punktów
kredytowych lub ich brak nie jest tożsame z posiadaniem słabej historii kredytowej i nie jest
powodem odmowy przyznania mieszkania. Należy również zauważyć, że jeśli dostawca usług
mieszkaniowych zamierza stosować system oceny zdolności kredytowej inny niż FICO (np.
Vantage), musi przedstawić HCR dokumentację dotyczącą sposobu, w jaki ocena i model
odpowiadają systemowi FICO.
Jeśli polityka wyboru najemców nie uwzględnia oceny kredytowej FICO wnioskodawcy,
wówczas dostawca usług mieszkaniowych powinien przejść bezpośrednio do Kroku 3 arkusza i
przeprowadzić analizę opartą na czynnikach łagodzących.
Jeśli polityka bierze pod uwagę ocenę kredytową wnioskodawcy, wówczas wniosek musi zostać
zatwierdzony, jeśli ocena ta wynosi 580 punktów lub więcej. Ponadto, wniosek musi zostać
zatwierdzony, jeśli ocena kredytowa wynosi 500 puntów lub więcej i wnioskodawca jest osobą
bezdomną. Jeśli ocena kredytowa FICO wnioskodawcy jest poniżej tego poziomu, wówczas
dostawca usług mieszkaniowych powinien przejść do Kroku 3 arkusza i przeprowadzić analizę
opartą na czynnikach łagodzących.
Krok 4: Czynniki stanowiące podstawę do odmowy
Jedynie następujące dwa czynniki mogą stanowić podstawę odmowy, o ile nie występują
okoliczności łagodzące: (1) Upadłość, w niektórych przypadkach; oraz (2) Zaległości,
windykacje, wyroki pieniężne i zastawy, w niektórych przypadkach („Obecne zadłużenie”)
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Upadłość wnioskodawcy może być brana pod uwagę tylko wtedy, gdy miała miejsce w ciągu
ostatnich dwunastu miesięcy. Jeśli upadłość nastąpiła w tym czasie, wówczas dostawca usług
mieszkaniowych powinien przejść do Części II arkusza. Jeśli upadłość miała miejsce ponad
dwanaście miesięcy temu, wówczas wniosek nie może zostać odrzucony na tej podstawie.
Jeśli wnioskodawca posiada Obecne zadłużenie, dostawca usług mieszkaniowych musi zadać
następujące pytania: Czy Obecne zadłużenie jest otwarte lub niezaspokojone? Czy Obecne
zadłużenie przekracza łącznie 5 000 USD? Należy pamiętać, że Obecne może nie obejmować
zadłużenia z tytułu kredytu medycznego lub kredytu studenckiego. Jeżeli odpowiedź na
wszystkie trzy powyższe pytania jest twierdząca, wówczas dostawca usług mieszkaniowych
powinien przejść do Części II arkusza. Jeśli odpowiedź na którekolwiek z pytań jest przecząca,
wówczas wniosek nie może zostać odrzucony ze względu na Obecne zadłużenie.
Część II: Zasięganie opinii wnioskodawców i uwzględnianie czynników łagodzących
Jeśli wnioskodawca nie zaliczył Części I oceny, dostawca usług mieszkaniowych jest
zobowiązany do rozważenia następujących czynników łagodzących przed odrzuceniem wniosku.
Na tym etapie, dostawca usług mieszkaniowych musi skontaktować się wnioskodawcą z prośbą
o dodatkowe informacje, aby można było przeprowadzić indywidualną ocenę.
Wnioskodawcy należy zapewnić co najmniej 14 dni roboczych na dostarczenie takich
dodatkowych informacji. Dostawca usług mieszkaniowych musi rozważyć dodatkowe
informacje dostarczone przez wnioskodawcę przed podjęciem decyzji dotyczącej jego
uprawnień. Przykładowy list z prośbą o dodatkowe informacje od wnioskodawcy można znaleźć
w Wytycznych HCR dotyczących planów marketingowych na rzecz równouprawnienia w
mieszkalnictwie (HCR Guidance on Affirmative Fair Housing Marketing Plans), dostępnych na
naszej stronie internetowej: https://hcr.ny.gov/afhmp-guidance.
Krok 1: Czynniki łagodzące warunkujące uprawnienia
Następujące czynniki są obowiązkowymi czynnikami łagodzącymi w odniesieniu do uprawnień
wnioskodawcy: (1) jeśli historia kredytowa była związana z przestępstwem objętym Ustawą o
przemocy wobec kobiet (Violence Against Women Act; VAWA) oraz (2) w przypadku
pozytywnej historii płatności czynszu. Jeżeli wnioskodawca jest w stanie przedstawić
dokumentację potwierdzającą istnienie tych czynników, musi zostać uznany za uprawnionego na
podstawie historii kredytowej.
Przestępstwa objęte Ustawą VAWA dotyczą przemocy domowej, przemocy podczas randki,
napaści na tle seksualnym lub prześladowania. Jeśli wnioskodawca poinformował dostawcę
usług mieszkaniowych, że jest osobą, która padła ofiarą jednego z tych przestępstw i dostarczył
informacji wystarczających do ustalenia, że negatywna historia kredytowa jest bezpośrednim
wynikiem przestępstwa objętego Ustawą VAWA, wówczas wniosek musi zostać zatwierdzony.
Dodatkowe informacje dotyczące obowiązków właściciela/zarządcy i ochrony w ramach Ustawy
VAWA są dostępne na naszej stronie internetowej tutaj.
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Pandemia COVID-19 wywarła negatywny wpływ ekonomiczny na miliony mieszkańców
Nowego Jorku ze względu na utratę dochodów i inne czynniki. W rezultacie wnioskodawcy nie
powinni być karani za negatywną ocenę kredytową, która wystąpiła podczas stanu wyjątkowego
w Stanie Nowy Jork (w szczególności od 7 marca 2020 roku do 23 czerwca 2021 roku).
Dostawca usług mieszkaniowych nie może odrzucić wnioskodawcy na podstawie bankructwa
związanego z lub zadłużenia powstałego (1) w okresie od 7 marca 2020 roku do 23 czerwca
2021 roku i (2) z powodu trudności finansowych spowodowanych pandemią COVID-19.
Jeśli jednak rodzina wnioskodawcy posiada negatywny wynik historii kredytowej lub ogłosiła
upadłość lub zadłużenie w związku z niepłaceniem czynszu (jak określono w Części I powyżej),
ale jest w stanie przedstawić dowody pozytywnej historii najmu, wskazujące na konsekwentne,
terminowe płatności czynszu za ostatnie 12 miesięcy lub 12 miesięcy poprzedzających pandemię
COVID-19 (1 marca 2019 roku - 1 marca 2020 roku), wówczas wniosek musi zostać
zatwierdzony. Formy dowodów obejmują m.in. anulowane czeki, pokwitowania czynszu,
pisemne dowody płatności czynszu na rzecz wynajmującego, dowody płatności czynszu online,
wydruki bankowe pokazujące bezpośrednie płatności na rzecz wynajmującego oraz odcinki
przekazów pieniężnych.
Krok 2: Inne czynniki łagodzące
Poza dwoma wyżej wymienionymi obowiązkowymi czynnikami, dostawca usług
mieszkaniowych musi wziąć pod uwagę następujące czynniki przy rozważaniu uprawnień
wnioskodawcy. Dostawca usług mieszkaniowych musi rozważyć całokształt okoliczności
dotyczących wnioskodawcy i wszelkich informacji łagodzących w celu podjęcia decyzji
dotyczącej uprawnień.
Po pierwsze, dostawca usług mieszkaniowych musi rozważyć, czy wnioskodawca przedstawił
dowody na to, że negatywna historia kredytowa była wynikiem błędnych lub niekompletnych
ustaleń. Przykładem takich błędów mogą być błędy w raportach kredytowych lub dowody na
uregulowanie zaległych rachunków. Dostawca usług mieszkaniowych musi rozważyć, czy
wnioskodawca udowodnił istnienie innych czynników łagodzących. Takie czynniki łagodzące
mogą obejmować m.in.: pobyt wnioskodawcy w więzieniu, rozlokowanie wnioskodawcy w
Siłach Zbrojnych USA, dowód, że negatywna historia kredytowa była rezultatem trudności
finansowych spowodowanych pandemią COVID-19 lub tymczasowego kryzysu finansowego
(takiego jak krótkotrwałe bezrobocie lub choroba). Po otrzymaniu tych dowodów, dostawca
usług mieszkaniowych jest zobowiązany do podjęcia decyzji o uprawnieniach wnioskodawcy do
najmu w oparciu o całokształt okoliczności. Dostawca musi dołączyć szczegółowe wyjaśnienie
tego ustalenia.
Informacje niedozwolone
Następujące informacje nie mogą być brane pod uwagę w ramach indywidualnej oceny:
•
•
•
•

Wskaźniki zadłużenia w stosunku do dochodów;
Brak historii kredytowej lub historii wynajmu;
Historia eksmisji lub sprawy w sądzie mieszkaniowym;
Gwaranci lub współsygnatariusze, z wyjątkiem organizacji non-profit lub podmiotów
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•
•

rządowych działających w imieniu swoich klientów;
Wizyty domowe lub oświadczenia dotyczące sytuacji życiowej wnioskodawcy; lub
Kontakt z obecnymi lub poprzednimi właścicielami, sąsiadami lub innymi osobami
związanymi z sytuacją życiową wnioskodawcy, z wyjątkiem (1) gdy wnioskodawca jest
wyraźnie upoważniony do uzyskania od obecnego lub poprzedniego właściciela
pisemnego rejestru płatności czynszu, lub (2) w celu uzyskania informacji od obecnego
lub poprzedniego właściciela dotyczących historii poważnych naruszeń umowy najmu
przez wnioskodawcę (np. niepłacenie czynszu lub używanie lokalu do celów
niezgodnych z prawem), co nie wymaga upoważnienia ze strony Wnioskodawcy. W
zakresie, w jakim obecny lub poprzedni wynajmujący dostarcza informacji, które nie
należą do kategorii poważnego naruszenia umowy najmu, informacje takie należy
pominąć. Jeśli obecny lub poprzedni wynajmujący zgłosi poważne naruszenie umowy
najmu, wnioskodawca musi mieć możliwość przedstawienia dokumentacji
potwierdzającej istnienie czynników łagodzących, jak określono w Części II powyżej
(np. trudności finansowe spowodowane pandemią COVID-19).

Dodatkowe obowiązki wynikające z przepisów prawa federalnego i stanowego
Należy pamiętać, że polityka kredytowa HCR nie wyklucza żadnych praw ani obowiązków
wynikających z prawa federalnego, stanowego lub lokalnego, w tym między innymi z Ustawy o
stabilności mieszkań i ochronie najemców (Housing Stability and Tenant Protection Act) z 2019
roku oraz Ustawy o rzetelnej sprawozdawczości kredytowej (Fair Credit Reporting Act; FCRA)
lub innego prawa federalnego. Ustawa FCRA wymaga m.in., aby osoby fizyczne (1) zostały
poinformowane, czy informacje zawarte w ich raporcie kredytowym zostały wykorzystane
przeciwko nim, (2) uzyskały dostęp do swojego raportu kredytowego oraz (3) miały prawo do
zakwestionowania niedokładnych lub niekompletnych informacji zawartych w raporcie
kredytowym. Aby uzyskać więcej informacji na temat Ustawy FCRA, należy zapoznać się z
poniższym dokumentem opracowanym przez Federalną Komisję Handlu.
(https://www.consumer.ftc.gov/articles/pdf-0096-fair-credit-reporting-act.pdf).
Wymogi dotyczące prowadzenia dokumentacji
Polityka HCR dotycząca historii kredytowej wymaga, aby dostawca usług mieszkaniowych
prowadził dokumentację dotyczącą (a) liczby wniosków, w których wnioskodawca posiadał
negatywną historię kredytową (poniżej 580 lub 500 dla osób bezdomnych) oraz (b) liczby
wnioskodawców z negatywną historią kredytową, których przyjęto lub którym odmówiono
przyjęcia jako najemców, a także wypełnionych arkuszy dla wszystkich przyjętych i
odrzuconych wnioskodawców, pokazujących, w jaki sposób dokonano ustalenia. Podczas wizyt
monitorujących prowadzonych przez Jednostkę HCR ds. Zarządzania Aktywami (Asset
Management Unit; AMU), pracownicy AMU będą weryfikować, czy dostawca usług
mieszkaniowych może wykazać zgodność z wytycznymi HCR dotyczącymi oceny
wnioskodawców z negatywną historią kredytową.
Opłaty
Należy pamiętać, że zgodnie z Ustawą o stabilności mieszkań i ochronie najemców (Housing
Stability and Tenant Protection Act) z 2019 roku, jedynymi opłatami, które mogą być pobierane
od wnioskodawcy w związku z przetwarzaniem lub przeglądem wniosku, są opłaty za
sprawdzenie zdolności kredytowej i kontrolę przeszłości. Ustawa przewiduje, że opłaty te nie
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mogą przekroczyć 20 USD (łącznie) za wniosek lub rzeczywistych kosztów przeprowadzenia
tych kontroli, w zależności od tego, która z tych kwot jest niższa. Prawo przewiduje również, że
opłata ta musi być zniesiona, jeśli wnioskodawca może dostarczyć dostawcy usług
mieszkaniowych kopię kontroli przeszłości i sprawdzenia historii kredytowej przeprowadzonej
w ciągu ostatnich 30 dni.
Ponadto, dostawca usług mieszkaniowych musi dostarczyć wnioskodawcy kopię kontroli
przeszłości/historii kredytowej, użytej do oceny jego uprawnień.
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