
*Mieszkańcy hrabstwa Cook, w tym Chicago, mogą otrzymać pomoc w postaci dopłat do czynszu kontaktując się z 
infolinią pomocy prawnej ds. mieszkalnictwa i zadłużeń w hrabstwie Cook (Cook County Legal Aid for Housing and 
Debt) pod numerem 855-956-5763 lub odwiedzając stronę www.cookcountylegalaid.org.  
 

Program dopłat czynszowych stanu Illinois 
Obsługa mieszkańców poza terenem hrabstwa Cook* 
Najczęściej zadawane pytania 
Dostawcy usług mieszkaniowych/wynajmujący 

Zastrzeżenie: Informacje zawarte w tym dokumencie będą regularnie aktualizowane w zależności od 
potrzeb.  

Zakwalifikowanie do programu 

1. Kto jest uprawniony do otrzymania pomocy w ramach programu dopłat czynszowych stanu Illinois? 

Najemcy ze stanu Illinois zamieszkujący poza terenem hrabstwa Cook mogą się zakwalifikować do 
otrzymania pomocy w ramach programu dopłat czynszowych stanu Illinois (Court-Based Rental 
Assistance Program, CBRAP), jeżeli: 

• Otrzymali nakaz eksmisji w związku z brakiem płatności. Wymagane będzie przedłożenie 
Zawiadomienia sądowego o rozpoczęciu postępowania o eksmisję.  

• Rodzina mieszka w stanie Illinois (poza terenem hrabstwa Cook) i wynajmowany dom jest ich 
głównym miejscem zamieszkania.  

• Dochód gospodarstwa domowego nie przekracza 80% średniego dochodu na danym obszarze 
(limity dochodów w hrabstwie można znaleźć na stronie www.IllinoisHousingHelp.org). 

• W gospodarstwie domowym pojawiły się trudności finansowe — łącznie z utratą źródła dochodu 
lub zwiększeniem wydatków — z powodu pandemii COVID-19.  

2. Czy są jakieś wymogi dotyczące statusu imigracyjnego, które trzeba spełnić, aby otrzymać pomoc w 
ramach programu dopłat czynszowych stanu Illinois? 

Nie, pomoc w ramach CBRAP jest dostępna dla wszystkich uprawnionych najemców w stanie Illinois 
(poza terenem hrabstwa Cook) bez względu na status imigracyjny. Pomoc w opłatach CBRAP nie jest 
świadczeniem z kategorii tzw. opłaty publicznej.  

3. Jestem dostawcą usług mieszkaniowych spoza stanu, posiadającym nieruchomość w stanie Illinois. 
Czy mogę wypełnić wspólny wniosek z moimi najemcami mieszkającymi w Illinois? 

Tak. Jeśli Twój najemca jest mieszkańcem stanu Illinois poza terenem hrabstwa Cook, a wynajmowany 
lokal jest jego głównym miejscem zamieszkania, może kwalifikować się do pomocy w ramach CBRAP.  

4. Jestem właścicielem budynku wielorodzinnego, w którym mieszkam, i w którym zamieszkują także 
najemcy. Czy mogę złożyć wspólny wniosek ze swoimi najemcami, jeśli kwalifikują się oni do udziału w 
programie? 

Tak. Najemcy mogą kwalifikować się do pomocy CBRAP, jeśli wynajmują dla siebie osobne mieszkanie i 
nie są członkami gospodarstwa domowego dostawcy usług mieszkaniowych.  

Wniosek 

http://www.cookcountylegalaid.org/
http://www.illinoishousinghelp.org/


5. Jak mogę złożyć wniosek w programie dopłat czynszowych? 

Wniosek w programie CBRAP jest wnioskiem wspólnym najemcy i wynajmującego. Zarówno najemca, 
jak i wynajmujący mogą wypełnić wniosek online, odwiedzając stronę www.IllinoisHousingHelp.org i 
wypełniając kwestionariusz wstępny, zakładając konto CBRAP i dostarczając wymaganych informacji i 
dokumentów. Wszystkie wnioski CBRAP należy składać online. Wniosek nie zostanie uznany za 
kompletny, dopóki zarówno najemca, jak i wynajmujący nie wypełnią swoich części wspólnego wniosku.  

W przypadku najemców lub wynajmujących, którzy nie mają dostępu do aplikacji online, pomocą służą 
organizacje świadczące usługi na rzecz stabilności mieszkaniowej (Housing Stability Servicer, HSS). Aby 
zostać skierowanym do dostępnej organizacji (HSS), należy odwiedzić stronę 
www.IllinoisHousingHelp.org lub skontaktować się z centrum telefonicznym CBRAP pod numerem 866-
IL-HELP1 (886-454-3571). 

6. Jakie informacje powinien posiadać dostawca usług mieszkaniowych/wynajmujący, aby móc 
ubiegać się o udział w programie dopłat czynszowych? 

Do złożenia wniosku dostawcom usług mieszkaniowych/wynajmującym będą potrzebne następujące 
informacje: 

• Poprawny adres e-mail najemcy i wynajmującego 
• Informacje o wynajmowanym lokalu (rodzaj lokalu, adres, wysokość czynszu) 
• Dane płatnicze w celu dostarczenia czeku 
• Numer ubezpieczenia społecznego (Social Security Number, SSN) lub indywidualny numer 

identyfikacyjny podatnika (w przypadku płatności na rzecz osoby fizycznej) 
• Numer identyfikacyjny pracownika (w przypadku płatności na rzecz podmiotu gospodarczego) 

7. Jakie dokumenty muszą przedłożyć dostawcy usług mieszkaniowych/wynajmujący, aby ubiegać się 
o udział w programie dopłat czynszowych? 

Do złożenia wniosku przez dostawców usług mieszkaniowych/wynajmujących będą potrzebne 
następujące dokumenty: 

• Potwierdzenie zaległości czynszowej 
• Kopia rachunku za podatek od nieruchomości za bieżący rok lub miesięczny wyciąg z hipoteki 

(wydany w ciągu ostatnich 90 dni) lub inny dowód własności.  
• Aktualna podpisana umowa najmu (jeśli jest dostępna) 
• W pełni obowiązująca i aktualna umowa zarządzania nieruchomością (jeśli płatność ma być 

wykonana na rzecz zarządcy nieruchomości) 
• Dokumenty z sądu dotyczące eksmisji (Zawiadomienie o rozpoczęciu postępowania o eksmisję) 
• Dowód tożsamości lub, w przypadku spółki, zaświadczenie potwierdzające fakt istnienia spółki, 

lub umowa spółki 

Lista dopuszczalnych dokumentów znajduje się pod adresem www.IllinoisHousingHelp.org.  

 

8. Czy aby złożyć wniosek, mój najemca musi mieć umowę najmu? 

http://www.illinoishousinghelp.org/
http://www.illinoishousinghelp.org/
http://www.illinoishousinghelp.org/


Należy przedstawić aktualną umowę najmu, jeśli jest dostępna. Nawet jeśli aktualna umowa najmu nie 
będzie dostępna, dostawcy usług mieszkaniowych oraz najemcy mogą i tak składać wnioski.  

9. Czy mój najemca musi mieć numer ubezpieczenia społecznego, aby złożyć wniosek? 

Nie, najemcy nie muszą podawać numeru ubezpieczenia społecznego (Social Security Number, SSN) ani 
indywidualnego numeru identyfikacyjnego podatnika (Individual Taxpayer Identification Number, ITIN). 

10. Jaką pomoc może otrzymać mój najemca? 

Pomoc obejmuje maksymalnie 18 miesięcy płatności czynszu, w tym uregulowanie zaległych opłat 
czynszowych do 15 miesięcy wstecz oraz do trzech miesięcy przyszłych opłat czynszowych. Ze środków 
CBRAP opłacony może być czynsz należny za okres od maja 2020 r. Co więcej, suma pomocy otrzymana 
w ramach CBRAP nie może przekroczyć kwoty 25 000 USD. 

11. Czy liczba wniosków, które mogę złożyć, jest ograniczona? 

Nie ma ograniczeń. Dostawcy usług mieszkaniowych/wynajmujący będą musieli składać oddzielne 
wnioski w przypadku każdego gospodarstwa domowego, któremu przypisano numer sprawy.  

12. Co się stanie, kiedy mój najemca wypełni swoją część wniosku? 

Po wypełnieniu wniosku przez najemcę, wniosek zostanie dopasowany do odpowiedniego wniosku 
wynajmującego, jeśli taki złożono, po czym zostanie uznany za kwalifikujący się do rozpatrzenia. Jeśli 
wynajmujący nie wypełnił jeszcze wniosku, otrzyma powiadomienie e-mail zachęcające go do 
utworzenia konta CBRAP i złożenia wniosku. Dostawcy usług mieszkaniowych/wynajmujący mogą 
sprawdzić, czy najemca wypełnił wniosek, logując się na swoje konto CBRAP i sprawdzając swój status w 
pulpicie nawigacyjnym portalu. 

Jeśli potrzebne będą dalsze informacje, Urząd ds. Rozwoju Mieszkalnictwa Illinois (Illinois Housing 
Development Authority, IHDA) skontaktuje się z Tobą za pośrednictwem poczty elektronicznej i przekaże 
dalsze instrukcje. 

Jeśli wynajmujący nie wypełni swojej części wniosku, zostanie to uznane za brak odpowiedzi, a wniosek 
najemcy przejdzie przez osobny proces weryfikacji. W takich przypadkach najemcy mogą otrzymać 
fundusze w ramach CBRAP bezpośrednio, a IHDA skontaktuje się z nimi w celu podania dalszych 
instrukcji. 

13. Co się stanie, kiedy wypełnię swoją część wniosku? 

Kiedy zarówno dostawca usług mieszkaniowych/wynajmujący, jak i najemca dostarczą informacje na 
swój temat, wniosek zostanie przesłany do IDHA celem oceny.  

14. Jak mogę sprawdzić status złożonego wniosku? 

Proszę odwiedzić stronę www.IllinoisHousingHelp.org, wpisać swój identyfikator i zalogować się na 
swoje konto CBRAP. Twój status zostanie wyświetlony na pulpicie nawigacyjnym portalu.  

15. Kiedy otrzymam powiadomienie, że mój wniosek został zatwierdzony do finansowania lub uznany 
za niekwalifikujący się? 

http://www.illinoishousinghelp.org/


IHDA spodziewa się niezwykle wysokiego zapotrzebowania na pomoc w ramach CBRAP i będzie 
rozpatrywać wypełnione wnioski jak najszybciej. Dążymy do tego, aby wnioskodawcy otrzymywali 
powiadomienie o zatwierdzeniu lub odrzuceniu wniosku w ciągu 15 do 30 dni.  

16. W jaki sposób otrzymam powiadomienie o zatwierdzeniu do finansowania lub uznaniu mojego 
wniosku za niekwalifikujący się? 

Wszystkie komunikaty dotyczące programu będą wysyłane na adresy e-mail podane we wniosku. 
Dopilnuj, żeby mieć dostęp do kont e-mail powiązanych z wnioskiem podczas całego procesu 
rozpatrywania i zatwierdzania.  

Więcej informacji 

17. Z kim mam się kontaktować w razie pytań dotyczących programu? 

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości związanych z wnioskiem CBRAP, odwiedź stronę 
www.IllinoisHousingHelp.org i zapoznaj się z listą podmiotów świadczących usługi na rzecz stabilności 
mieszkaniowej (HSS). Dodatkowe informacje można uzyskać kontaktując się z infolinią CBRAP pod 
numerem 866-IL-HELP1 (866-454-3571). Pracownicy infolinii mogą odpowiedzieć na pytania dotyczące 
programu CBRAP i zapewnić dalszą pomoc, jeśli będzie potrzebna. 

18. Co mam zrobić, jeśli mam podejrzenie, że ktoś składa fałszywe informacje do IHDA w związku z 
programem dopłat czynszowych? 

IHDA traktuje poważnie wszelkie zarzuty oszustwa. Jeśli masz powody sądzić, że ktoś podaje fałszywe 
informacje, próbując uzyskać awaryjną dopłatę do czynszu, prosimy o dokonanie zgłoszenia na 
formularzu pod adresem ilrpp.ihda.org/Application/ReportFraud i podanie jak największej ilości 
informacji, aby agencja IHDA mogła szybko zbadać sprawę. Można również złożyć skargę online do Biura 
Generalnego Inspektora Wykonawczego (Executive Inspector General). 

19. Kiedy otrzymam moją płatność CBRAP? 

Oczekuje się, że wynajmujący otrzymają czek na kwotę płatności czynszu w ciągu 14 dni roboczych od 
otrzymania zawiadomienia od IHDA, że ich wniosek o dopłatę czynszu został zatwierdzony. IHDA 
zarządza procesem płatności. W przypadku braku płatności w ciągu 14 dni roboczych od zawiadomienia 
należy skontaktować się z IHDA pod adresem CBRAP.info@ihda.org; odpowiedź zostanie przesłana 
pocztą elektroniczną. 

 

http://www.illinoishousinghelp.org/
https://ilrpp.ihda.org/Application/ReportFraud
https://www2.illinois.gov/oeig/complaints/Pages/OnlineComplaint.aspx
https://www2.illinois.gov/oeig/complaints/Pages/OnlineComplaint.aspx
mailto:CBRAP.info@ihda.org

