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Arkusz indywidualnej oceny kredytowej  
Zastosowanie Polityki kredytowej Stanu Nowy Jork dla osób ubiegających się o 

mieszkania finansowane przez stan 
 

Niniejszy arkusz indywidualnej oceny kredytowej jest przeznaczony dla dostawców usług 
mieszkaniowych, którzy biorą pod uwagę historię kredytową jako element selekcji najemców. Jeśli taka 
historia nie jest brana pod uwagę przy wyborze najemcy, arkusz nie musi być stosowany. Wypełnione 
arkusze muszą być przechowywane wraz z dokumentacją dotyczącą wszystkich wnioskodawców i 
wniosków przez co najmniej 2 lata.  
  
Nazwa i adres inwestycji: 
 
 
Imię i nazwisko osoby weryfikującej: 
 
Imię i nazwisko wnioskodawcy: 
 
Data: 
 
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; 
• Wcześniejsze sprawy w sądzie mieszkaniowym lub toczące się postępowanie dotyczące 

wynajmującego i najemcy; 
• Gwaranci lub współsygnatariusze, z wyjątkiem organizacji non-profit lub podmiotów 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 (a) gdy wnioskodawca jest wyraźnie upoważniony do 
uzyskania od obecnego lub poprzedniego właściciela pisemnego rejestru płatności czynszu zgodnie z 
Częścią I, Krokiem 2 lub Częścią II, Krokiem 1.2 poniżej, lub (b) 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 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 poniżej (np. trudności 
finansowe spowodowane pandemią COVID-19).  
 

Oświadczenie 
Niniejszym zaświadczam w imieniu Właściciela, Agenta Zarządzającego i ich przedstawicieli (łącznie 
„Odbiorców”), że Odbiorca przeczytał i zapoznał się z wymogami i postanowieniami Polityki kredytowej 
Stanu Nowy Jork dla osób ubiegających się o mieszkania finansowane przez stan, która może być 
okresowo uzupełniana lub zmieniana przez HCR oraz że w pełni się z nimi zgadza.  
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Jestem należycie upoważniony i posiadam zdolność prawną do podpisania niniejszego Oświadczenia w 
imieniu Odbiorcy: 
 
Podpis: _______________________________ ¨ Zaznaczyć, jeśli złożono podpis elektroniczny 
 
Imię i nazwisko wielkimi literami: _____________________________________ 
 
Stanowisko: _____________________________________ 
 
Pracodawca: _____________________________________ 
 
Data: _____________________________________ 
 
Część I - Kryteria oceny kredytowej 
 
Krok 1 - Dofinansowanie wnioskodawców 
Jeśli wnioskodawca otrzymuje dofinansowanie czynszu, które trafia bezpośrednio do dostawcy 
usług mieszkaniowych i opłaca całość czynszu, nie może spotkać się z odmową na podstawie historii 
kredytowej. 
 

1. Pełna dopłata do czynszu 
Czy istnieją dotacje rządowe lub programy, które 
bezpośrednio przyczyniają się do opłacania czynszu przez 
Wnioskodawcę i które (razem lub samodzielnie) opłacają cały 
czynsz na bieżąco? 
 

¨ TAK. Zatwierdzić wniosek. Zakończyć proces. 
 

¨ NIE. Przejść do Kroku 2. 

Przykłady dopłat do czynszu 
obejmują m.in.: 

• Bon w ramach Sekcji 8 
• Programy HUD/VASH 
• Pomoc publiczna/FEPS 
• HOPWA/HASA 
• Pomoc przy wynajmie na 

obszarach wiejskich (Rural 
Rental Assistance) 

• Pomoc przy wynajmie non-
profit (Non-Profit Rental 
Assistance) 

• Inne 
 

  
Krok 2 - 12-miesięczne terminowe płatności czynszu 
Jeśli Wnioskodawca może udowodnić 12 miesięcy terminowych płatności czynszu, w oparciu o: (1) 
bezpośrednio poprzedzających 12 miesięcy lub (2) 12 miesięcy przed pandemią COVID-19 (1 marca 
2019 roku - 1 marca 2020 roku), wniosku nie można odrzucić na podstawie historii kredytowej. 
 

2. Dowód płatności czynszu 
Czy Wnioskodawca posiada pozytywną historię najmu, 
wskazującą na konsekwentne, terminowe płatności czynszu w 
ciągu ostatnich 12 miesięcy lub 12 miesięcy przed pandemią 
COVID-19 (1 marca 2019 roku – 1 marca 2020 roku)? 
 

¨ TAK. Zatwierdzić wniosek. Zakończyć proces. 
 

¨ NIE. Przejść do Kroku 3. 

Formy dowodów potwierdzających 
dokonanie płatności czynszu 
obejmują, co najmniej m.in.: 
• Anulowane czeki; 
• Wpływy z najmu; 
• Pisemny dowód wpłaty czynszu 

wydany przez wynajmującego 
(dostarczony przez 
wnioskodawcę);  
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• Dowód opłaty czynszu online; 
• Wydruki bankowe wykazujące 

bezpośrednią płatność na rzecz 
wynajmującego; 

• Odcinki przekazów pieniężnych; 
lub 

• Wszelkie inne dowody, które 
wnioskodawca może dostarczyć, 
akceptowane według uznania 
dostawcy usług mieszkaniowych. 

Krok 3 - Ocena kredytowa 
Wnioskodawcom ubiegającym się o mieszkania finansowane przez stan nie można odmówić 
mieszkania wyłącznie na podstawie ich oceny kredytowej. Dostawcy mieszkań mogą uznać ocenę 
kredytową FICO jako jeden z kilku czynników świadczących o stabilności finansowej. Jeśli 
dostawca usług mieszkaniowych zamierza stosować system oceny zdolności kredytowej inny niż 
FICO (np. Vantage lub inny), musi przedstawić HCR w Stanie Nowy Jork dokumentację dotyczącą 
sposobu, w jaki ocena i model odpowiadają FICO. 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. UWAGA: Musisz zaakceptować raport 
kredytowy dostarczony przez wnioskodawcę, jeśli został on sporządzony w ciągu ostatnich 30 dni. 
Jeśli przeprowadzasz kontrolę kredytową, wnioskodawcy muszą otrzymać kopię swojego raportu 
kredytowego, jeśli ma on być podstawą do odrzucenia wniosku. Ponadto, wnioskodawcy nie mogą 
być obciążani kwotą wyższą niż rzeczywisty koszt przeprowadzenia kontroli lub 20 USD (łącznie za 
sprawdzenie zdolności kredytowej i przeszłości), w zależności od tego, która z tych kwot jest niższa. 
 

3. Zasady dostawcy usług mieszkaniowych 
Czy Twoją zasadą jako dostawcy usług mieszkaniowych jest branie pod uwagę liczbowej punktacji 
kredytowej Wnioskodawcy jako wskaźnika stabilności finansowej? 
 

¨ TAK, uzupełnić pytanie poniżej. 
 

¨ NIE. Przejść do Kroku 4 i kolejnych sekcji. 
 
Czy punktacja kredytowa Wnioskodawcy wynosi 580 
punktów lub więcej, lub 500 punktów lub więcej, jeśli 
Wnioskodawca jest osobą bezdomną? 

 
¨ TAK. Zatwierdzić wniosek. Punktacja kredytowa 

Wnioskodawcy jest zadowalająca.  
 

¨ NIE. Przejść do Kroku 4 i kolejnych sekcji. 
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Krok 4 - Czynniki stanowiące podstawę do odmowy 
Wyłącznie poniższe czynniki mogą stanowić podstawę do odmowy. Jeśli jednak którykolwiek z tych 
czynników ma miejsce, Wnioskodawca musi mieć 14 dni roboczych na przedstawienie informacji 
lub dokumentacji w celu wyjaśnienia lub złagodzenia negatywnych ustaleń, które dostawca usług 
mieszkaniowych musi wziąć pod uwagę przy określaniu kwalifikowalności. Wzór pisma znajduje 
się na stronie: https://hcr.ny.gov/afhmp-guidance. Wnioskodawca musi również otrzymać kopię 
swojego raportu kredytowego oraz broszurę HCR „Poznaj swoje prawa”  
(https://hcr.ny.gov/KYR-Credit) lub podobną dokumentację. Dodatkowe informacje dotyczące 
czynników łagodzących można znaleźć w Części II poniżej. UWAGA: Dostawca usług 
mieszkaniowych nie może odrzucić wniosku na podstawie przeszłych lub toczących się spraw 
dotyczących wynajmującego i najemcy lub postępowań doraźnych (takich jak eksmisje) zgodnie z 
art. 7 Ustawy o działaniach i postępowaniach dotyczących nieruchomości (Real Property Actions 
and Proceedings Law).  

4. Czynniki stanowiące podstawę do odmowy 
Jedynie poniższe czynniki mogą stanowić podstawę do odrzucenia wniosku na podstawie historii 
kredytowej Wnioskodawcy: 

A. Upadłość 
Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy wnioskodawca złożył 
wniosek o ogłoszenie upadłości lub prowadził postępowanie 
upadłościowe? 
¨ TAK. Rozważyć czynniki łagodzące i przejść do 

Części II. 
 
¨ NIE. Wniosek nie może zostać odrzucony ze względu 

na upadłość. 

 

B. Zaległości, windykacje, wyroki pieniężne i zastawy 
Czy Wnioskodawca posiada zaległości, windykacje, wyroki 
pieniężne lub zastawy („Obecne zadłużenie”), które spełniają 
WSZYSTKIE poniższe kryteria? 

¨ Obecne zadłużenie jest otwarte lub 
niezaspokojone (nie zostało uregulowane) 

¨ Obecne zadłużenie przekracza łącznie 5 000 USD. 
¨ Obecne zadłużenie nie jest zadłużeniem z tytułu 

kredytu medycznego lub kredytu studenckiego. 
 
¨ TAK. Zadłużenie Wnioskodawcy spełnia wszystkie 

powyższe kryteria. Rozważyć czynniki łagodzące i 
przejść do Części II. 

 
¨ NIE. Wniosek nie może zostać odrzucony ze względu 

na Obecne zadłużenie. 
 
 

Wniosek nie może zostać odrzucony z 
powodu zaległości wynikających z 
tytułu kredytu studenckiego lub 
medycznego. 
 
Obecne zadłużenie może obejmować: 
• Dług zaległy na ponad 120 dni od 

daty raportu kredytowego; lub 
• Dług, który został przekazany do 

agencji windykacyjnej w celu 
ściągnięcia. 

 
Obecne zadłużenie nie może 
obejmować: 
• Zadłużenia z tytułu kredytu 

medycznego lub kredytu 
studenckiego; 

• Zaspokojonych i rozliczonych 
rachunków, które zostały zapłacone 
w całości lub zgodnie z ustaleniami 
przed datą oceny; 

• Rozliczonych rachunków w trakcie 
spłaty, jeśli Wnioskodawca może 
wykazać dowód, że jest na bieżąco 
z płatnościami w ramach 
rozliczenia. Jeśli Wnioskodawca nie 
posiada zaległości w spłacie, 
zaległości powstałe przed 
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rozliczeniem mogą zostać zaliczone 
do progu 5 000 USD w ramach 
Obecnego zadłużenia; lub 

• Sald odzwierciedlonych na 
rachunkach umorzonych.  

 
„Rachunek umorzony” to konto, na 
którym saldo zostało przeniesione do 
agencji zewnętrznej. Takie rachunki, o 
ile są nadal nieuregulowane, zostaną 
uwzględnione w innym miejscu 
raportu kredytowego.  

 

Część II: Kontakt z Wnioskodwcą - Czynniki łagodzące 
Jeśli Wnioskodawca nie zaliczył Części I oceny, dostawca usług mieszkaniowych jest zobowiązany do 
rozważenia następujących informacji przed odrzuceniem wniosku. Na tym etapie, dostawca usług 
mieszkaniowych musi skontaktować się Wnioskodawcą z prośbą o dodatkowe informacje zgodnie z 
Krokami 1 i 2 poniżej, aby można było przeprowadzić indywidualną ocenę. Wzór pisma z prośbą o 
dodatkowe informacje znajduje się na stronie: https://hcr.ny.gov/afhmp-guidance. 
 
Wnioskodawcy należy zapewnić co najmniej 14 dni roboczych na dostarczenie takich dodatkowych 
informacji. Nie jest to proces odwoławczy. Dostawca usług mieszkaniowych musi rozważyć dodatkowe 
informacje dostarczone przez Wnioskodawcę przed podjęciem decyzji dotyczącej jego uprawnień.  
 
Krok 1: Czynniki łagodzące warunkujące uprawnienia 
Następujące czynniki są obowiązkowymi czynnikami łagodzącymi w odniesieniu do uprawnień 
Wnioskodawcy. Jeżeli Wnioskodawca jest w stanie przedstawić dokumentację potwierdzającą 
istnienie tych czynników, musi zostać uznany za uprawnionego na podstawie historii kredytowej. 
1. Niekorzystne czynniki związane z przestępstwem objętym Ustawą o przemocy wobec 

kobiet (Violence Against Women Act; VAWA) 
Czy Wnioskodawca poinformował dostawcę mieszkań, że jest 
osobą, która doświadczyła przemocy domowej, przemocy w 
czasie randki, napaści na tle seksualnym lub prześladowania 
(„Przestępstwa objęte Ustawą VAWA”) i dostarczył 
informacji wystarczających dostawcy usług mieszkaniowych 
do ustalenia, że negatywna historia kredytowa lub finansowa 
jest bezpośrednim wynikiem przestępstwa objętego Ustawą 
VAWA? 
 

¨ TAK. Zatwierdzić wniosek. Zakończyć proces. 
 

¨ NIE. Przejść do następnego pytania. 
 

Ostateczna Reguła Federalna VAWA 
oraz polityka HCR wymagają od 
dostawcy usług mieszkaniowych 
uwzględnienia „niekorzystnych 
czynników”, które mogą 
bezpośrednio wynikać z faktu, że 
dana osoba jest ofiarą przestępstwa 
objętego Ustawą VAWA. Jeśli 
Wnioskodawca poinformuje dostawcę 
usług mieszkaniowych, że jest osobą, 
która padła ofiarą przestępstwa 
objętego Ustawą VAWA i dostarczy 
informacje wystarczające, aby 
dostawca usług mieszkaniowych mógł 
stwierdzić, że niekorzystny czynnik 
(taki jak ocena kredytowa lub 
upadłość) jest bezpośrednim 
wynikiem przestępstwa objętego 
Ustawą VAWA, wniosek nie może 
zostać odrzucony na tej podstawie. 
 
Dodatkowe informacje na temat 
niekorzystnych czynników i analizy 
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bezpośrednich wyników można 
znaleźć w HUD Notice H-2017-05 
oraz Notice PIH-2018-08(HA). 

2. Pozytywna historia płatności czynszu 
W przypadku negatywnego ustalenia upadłości lub obecnego 
zadłużenia zgodnie z Częścią I, Krokiem 4 powyżej, czy 
Wnioskodawca posiada pozytywną historię najmu, 
wskazującą na konsekwentne, terminowe płatności czynszu w 
ciągu ostatnich 12 miesięcy lub 12 miesięcy przed pandemią 
COVID-19 (1 marca 2019 roku – 1 marca 2020 roku)? 
 

¨ TAK. Zatwierdzić wniosek. Zakończyć proces. 
 

¨ NIE. Przejść do Kroku 2. 

Formy dowodów potwierdzających 
dokonanie płatności czynszu 
obejmują, co najmniej m.in.: 
• Anulowane czeki; 
• Wpływy z najmu; 
• Pisemny dowód wpłaty czynszu 

wydany przez wynajmującego 
(dostarczony przez 
wnioskodawcę);  

• Dowód opłaty czynszu online; 
• Wydruki bankowe wykazujące 

bezpośrednią płatność na rzecz 
wynajmującego; 

• Odcinki przekazów pieniężnych; 
lub 

• Wszelkie inne dowody, które 
wnioskodawca może dostarczyć, 
akceptowane według uznania 
dostawcy usług mieszkaniowych. 

3. Upadłość lub obecne zadłużenie oraz pandemia COVID-19 
W przypadku negatywnego ustalenia upadłości lub obecnego 
zadłużenia, zgodnie z Częścią I, Krokiem 4 powyżej, czy 
upadłość dotyczyła lub czy obecne zadłużenie powstało (1) 
podczas stanu wyjątkowego w Stanie Nowy Jork (od 7 marca 
2020 roku do 23 czerwca 2021 roku) oraz (2) z powodu 
trudności finansowych spowodowanych pandemią COVID-19? 
 

¨ TAK. Zatwierdzić wniosek. Zakończyć proces. 
 

¨ NIE. Przejść do następnego pytania. 

Wnioskodawcy nie można odmówić 
przyznania pomocy na podstawie 
upadłości związanej z pandemią 
COVID-19 lub obecnego zadłużenia 
powstałego (1) w czasie trwania stanu 
wyjątkowego w Stanie Nowy Jork (od 7 
marca 2020 roku do 23 czerwca 2021 
roku) oraz (2) z powodu trudności 
finansowych spowodowanych 
pandemią COVID-19.  

Krok 2 - Inne czynniki łagodzące 
Poniższe czynniki są innymi czynnikami, które dostawca usług mieszkaniowych musi wziąć pod 
uwagę przy rozpatrywaniu uprawnień Wnioskodawcy. Dostawca usług mieszkaniowych musi 
rozważyć całokształt okoliczności dotyczących Wnioskodawcy i wszelkich informacji łagodzących w 
celu podjęcia decyzji dotyczącej uprawnień. 
4. Błędne lub niekompletne ustalenia 
Czy Wnioskodawca wykazał, że ustalenia 
dotyczące negatywnej historii kredytowej są 
błędne lub niekompletne i czy skorygowane 
ustalenia wskazują, że historia kredytowa 
Wnioskodawcy prawdopodobnie nie będzie 
miała negatywnego wpływu na najem w 
przyszłości? 

 
¨ TAK. Zatwierdzić wniosek. 

Zakończyć proces. 
 

¨ NIE. Przejść do następnego pytania. 

Przykłady mogą obejmować, ale nie ograniczają się do 
następujących kwestii (zaznaczyć te, które mają 
zastosowanie): 

¨ Błędy w raportach kredytowych;  
¨ Dowód na uregulowanie zaległych 

rachunków; lub 
¨ Inne (wyjaśnić w poniższym polu). 
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5. Inne czynniki łagodzące 
Czy Wnioskodawca przedstawił inne 
informacje wskazujące na to, że negatywna 
historia kredytowa prawdopodobnie nie 
będzie miała negatywnego wpływu na 
potencjalną przyszłą umowę najmu? 
 

¨ TAK. Zatwierdzić wniosek. 
Zakończyć proces. 

 
¨ NIE. Przejść do następnego pytania. 

Przykłady mogą obejmować, ale nie ograniczają się do 
następujących kwestii (zaznaczyć te, które mają 
zastosowanie): 

¨ Negatywna historia wnioskodawcy jest 
spowodowana pobytem w więzieniu; 

¨ Negatywna historia wnioskodawcy jest 
spowodowana rozlokowaniem w Siłach 
Zbrojnych USA; 

¨ Negatywna historia wnioskodawcy jest 
spowodowana epizodycznym kryzysem 
finansowym, który już nie istnieje (np. 
krótkotrwałe lub tymczasowe bezrobocie, 
choroba itp.);  

¨ Negatywna historia wnioskodawcy wynika z 
trudności finansowych spowodowanych 
pandemią COVID-19. 

¨ Wnioskodawca posiada plan płatności swoich 
przeszłych zobowiązań finansowych i 
dokonywał terminowych płatności. 

¨ Wnioskodawca otrzymuje obecnie rządowe 
dofinansowanie do czynszu; lub 

¨ Inne okoliczności łagodzące lub 
usprawiedliwiające (wyjaśnić w poniższym 
polu). 

6. Orzeczenie 
Po rozważeniu wszystkich czynników i okoliczności łagodzących, czy wnioskodawca kwalifikuje się 
do najmu? 
 

¨ TAK 
 

¨ NIE 
 
Dołączyć szczegółowe wyjaśnienie: 
 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 
 
 

 
 


