
Lista oczekujących w programie Kupon na wybór mieszkania – często zadawane pytania 

 

Czym jest program Kupon na wybór mieszkania (Housing Choice Voucher, HCV)? 

Program HCV, potocznie nazywany programem Section 8, jest finansowanym ze środków 

federalnych programem pomocy w wynajmie. Celem tego programu jest pomoc rodzinom o 

niskich dochodach, osobom starszym i z niepełnosprawnościami w uzyskaniu godnych, 

bezpiecznych i higienicznych warunków mieszkaniowych na rynku wynajmu prywatnego. 

HACC bezpośrednio dotuje wynajmującemu część czynszu.  

 

Kiedy zostanie otwarta i zamknięta lista oczekujących w programie Kupon na wybór 

mieszkania (HCV)? 

Lista oczekujących w programie HCV zostanie otwarta 19 października o godz. 8:30 i zamknięta 

2 listopada o godzinie 16:30. 

 

Gdzie dostępny jest wniosek zgłoszeniowy online? 

Wniosek zgłoszeniowy online jest dostępny na stronie myportal.thehacc.org. Należy kliknąć 

przycisk „Applicant Login” (Logowanie wnioskodawcy) w prawym górnym rogu ekranu. 

 

Czy dostępne są instrukcje, które pomogą mi w procesie składania wniosku 

zgłoszeniowego? 

Tak, na głównym ekranie Portalu wnioskodawcy będą dostępne do pobrania instrukcje w postaci 

pliku .pdf. 

 

Czy złożenie wniosku w ramach programu HCV jest płatne? 

Złożenie wniosku w ramach któregokolwiek z programów mieszkaniowych HACC jest 

bezpłatne. HACC nigdy nie wymaga od uczestników jakichkolwiek informacji dotyczących 

płatności. Nie należy również podawać żadnych danych osobowych komukolwiek, kto twierdzi, 

że może zagwarantować miejsce na liście oczekujących lub zmienić pozycję na liście 

oczekujących na lepszą.  

 

Ile wniosków zostanie przyjętych przez HACC?  
HACC przyjmie wszystkie wypełnione wnioski złożone w okresie od 19 października do 2 

listopada.  Jednak do listy oczekujących w programie HCV zostanie dodanych tylko 10 000 

wnioskodawców.  

 

W jakiej kolejności wnioskodawcy zostaną umieszczeni na liście oczekujących w programie 

HCV? 

Wnioskodawcy zostaną wybrani w losowym, skomputeryzowanym procesie przypominającym 

loterię. Na podstawie tego procesu są umieszczeni na liście oczekujących w programie HCV.  

 

Czy istnieją jakiekolwiek preferencje dotyczące pozycji na liście oczekujących w programie 

HCV? 

Nie. Nie ma żadnych preferencji dotyczących pozycji na liście oczekujących w programie HCV. 

W celu umieszczenia wnioskodawców na liście oczekujących stosuje się losowy proces 

przypominający loterię. 

 



Czy wniosek może być złożony przez więcej niż jedną osobę z mojego gospodarstwa 

domowego?  

Tak, jednak każdy z wnioskodawców musi mieć ukończone 18 lat lub być usamodzielnionym 

małoletnim zgodnie z prawem stanu Illinois.   

 

Jakie są kryteria udziału, które trzeba spełnić, aby zostać zakwalifikowanym do programu 

HACC HCV? 

Aby kwalifikować się do programu HCV wnioskodawcy muszą spełniać następujące 

wymagania: 

o Muszą mieć ukończone 18 lat lub być usamodzielnionym małoletnim zgodnie z 

prawem stanu Illinois. 

o Muszą spełniać wszystkie kryteria udziału określone w Planie administracyjnym 

HACC – egzemplarz Planu administracyjnego HACC można znaleźć na stronie 

głównej HACC pod adresem www.thehacc.org. 

o Muszą spełniać wytyczne dotyczące dochodu określone przez Wydział 

Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast dla obszaru metropolitalnego HACC. 

Maksymalny dochód nie może przekroczyć poziomu bardzo niskiego dochodu, 

wynoszącego 50% lokalnej mediany dochodu (AMI). 

Liczba osób w rodzinie:  Limit dochodu: 

1    31 850 

2    36 400 

3    40 950 

4    45 500 

5        49 150 

6    52 800 

7          56 450 

8    60 100 

 

Czy mogę aplikować na listę oczekujących w programie HCV, jeśli usunięto mnie wcześniej 

z programu?  

Każdy może aplikować na listę oczekujących w programie HCV. Niemniej jednak po wybraniu z 

listy oczekujących wniosek zostanie rozpatrzony zgodnie z przepisami federalnymi i Planem 

administracyjnym HACC. Kopię Planu administracyjnego HACC można znaleźć na stronie 

głównej HACC pod adresem www.thehacc.org. 

 

Czy mogę zostać wybrany na listę oczekujących w programie HCV, jeśli jestem na innej 

liście oczekujących?  

Tak. Dostanie się na którąkolwiek z list oczekujących nie ma wpływu na możliwość wyboru 

uczestnika z jakiejkolwiek innej listy oczekujących. 

  

Jeśli jestem obecnie na liście oczekujących HACC, czy umieszczenie na liście oczekujących 

w programie HCV ma wpływ na mój status na jakiejkolwiek innej liście oczekujących? 

Nie. Pozycja na jakiejkolwiek innej liście oczekujących nie ulegnie zmianie.  

 

Co dzieje się po złożeniu wniosku na listę oczekujących w programie HCV? 



Po złożeniu wniosku prześlemy powiadomienie informujące, że zgłoszenie zostało pomyślnie 

przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wstępna wiadomość e-mail informuje o tym, 

że proces składania wniosku został pomyślnie zakończony, a nie o umieszczeniu na liście 

oczekujących w programie HCV. W powiadomieniu zostanie objaśniony następny etap procesu 

wyboru na Listę oczekujących w programie HCV.  

 

Czy muszę mieć adres e-mail, aby złożyć wniosek? 

Tak. HACC wymaga od wnioskodawców posiadania adresu e-mail. Wnioskodawcy mogą 

utworzyć darmowy adres e-mail za pośrednictwem poczty gmail, yahoo lub innego darmowego 

dostawcy. HACC coraz częściej komunikuje się z rodzinami za pośrednictwem poczty 

elektronicznej. Jest szybsza i bezpieczniejsza niż zwykła poczta, a adres elektroniczny zazwyczaj 

jest zmieniany rzadziej niż fizyczny.  

 

Czy otrzymam powiadomienie o wybraniu lub odrzuceniu mojego wniosku o dołączenie do 

listy oczekujących w programie HCV? 

Tak. Wnioskodawcy zostaną powiadomieni w obu przypadkach. 

 

 

Co mam zrobić, jeśli nie otrzymam powiadomienia? 

Aby potwierdzić swój status, proszę zalogować się do naszego portalu obsługującego wnioski 

zgłoszeniowe (Rent Café). 

 

Kiedy zostanę powiadomiony o dostaniu się na listę oczekujących w programie HCV? 

Powiadomienie zostanie przesłane w ciągu 30 dni od zamknięcia okresu przyjmowania zgłoszeń 

na listę oczekujących.  

 

Czy w przypadku wybrania na listę oczekujących automatycznie kwalifikuję się do 

otrzymania zakwaterowania? 

Każda osoba wybrana na listę oczekujących musi zostać rozpatrzona pod kątem uprawnień. Nie 

wszyscy wnioskodawcy wybrani na listę oczekujących mogą być uprawnieni do otrzymania 

zakwaterowania i muszą nadal spełniać kryteria udziału po usunięciu gospodarstwa domowego z 

listy oczekujących. Umieszczenie na liście oczekujących w programie HCV nie gwarantuje 

otrzymania pomocy.   

 

Jak sprawdzić status zgłoszenia w przypadku wybrania na listę oczekujących? 

Wnioskodawcy otrzymają wiadomość e-mail informującą o dostaniu się na listę oczekujących. 

Swój status można też sprawdzić online, logując się na portalu Rent Café. 

 

Czy dostając się na listę oczekujących w programie HCV, stracę miejsce na innej liście 

oczekujących? 

Nie. Można być na więcej niż jednej liście oczekujących jednocześnie. Umieszczenie na liście 

oczekujących w programie HCV nie ma wpływu na pozycję na jakiejkolwiek innej liście 

oczekujących.  

 

Jeśli zostanę wybrany/-a na listę oczekujących, kiedy otrzymam pomoc mieszkaniową? 



Wybór na listę oczekujących w programie HCV nie gwarantuje uzyskania zakwaterowania. Po 

umieszczeniu na liście oczekujących ustalane są uprawnienia wnioskodawców na podstawie 

kolejności, w jakiej zostali umieszczeni na liście oczekujących, oraz dostępności funduszy 

HACC. Pomoc mieszkaniową otrzymają tylko uprawnieni wnioskodawcy. HACC przewiduje 

rozpatrzenie wszystkich wnioskodawców w ciągu 4 lat od umieszczenia ich na liście 

oczekujących.   

 

Czy mogę złożyć więcej niż jeden wniosek, aby zwiększyć swoje szanse na wybór w loterii? 

Nie. Wnioski ze zduplikowanymi numerami ubezpieczenia społecznego nie będą przyjmowane.  

 

Kiedy została zamknięta lista oczekujących w programie Kupon na wybór mieszkania 

(HCV)? 

Lista oczekujących w programie HCV została oficjalnie zamknięta 2 listopada.  

 

W jakiej kolejności wnioskodawcy zostaną umieszczeni na liście oczekujących w programie 

HCV? 

Wnioskodawcy zostaną wybrani w losowym, skomputeryzowanym procesie przypominającym 

loterię i na podstawie tego umieszczeni na liście oczekujących w programie HCV. Ten proces 

zostanie przeprowadzony w ciągu 30 dni po zamknięciu okresu przyjmowania wniosków na listę 

oczekujących. 

 

Czy mogę zostać wybrany na listę oczekujących w programie HCV, jeśli jestem na innej 

liście oczekujących?  

Tak. Możliwe jest wybranie więcej niż jednej listy oczekujących, jednak pomoc można uzyskać 

tylko w jednym programie. 

 

Czy istnieją jakiekolwiek preferencje dotyczące pozycji na liście oczekujących w programie 

HCV? 

Nie. Nie ma żadnych preferencji dotyczących pozycji na liście oczekujących.   

 

Czy otrzymam powiadomienie o wybraniu lub odrzuceniu mojego wniosku o dołączenie do 

listy oczekujących w programie HCV? 

Tak. Wnioskodawcy zostaną powiadomieni w obu przypadkach. 

 

Co mam zrobić, jeśli nie otrzymam powiadomienia? 

Aby potwierdzić swój status, proszę zalogować się do naszego portalu obsługującego wnioski 

zgłoszeniowe (Rent Café).  

 

Kiedy otrzymam powiadomienie o dostaniu się na listę oczekujących w programie HCV? 

Powiadomienie zostanie przesłane w ciągu 30 dni po zamknięciu okresu przyjmowania zgłoszeń 

na listę oczekujących. 

 

Czy w przypadku wybrania na listę oczekujących automatycznie kwalifikuję się do 

otrzymania zakwaterowania? 

Nie. Każda osoba wybrana na listę oczekujących musi zostać rozpatrzona pod kątem uprawnień. 

Nie wszyscy wnioskodawcy wybrani na listę oczekujących mogą być uprawnieni do otrzymania 



zakwaterowania i muszą nadal spełniać kryteria udziału po usunięciu gospodarstwa domowego z 

listy oczekujących. Umieszczenie na liście oczekujących nie jest gwarancją uprawnienia do 

programu HCV.    

 

Jak sprawdzić status zgłoszenia w przypadku wybrania na listę oczekujących? 

Wnioskodawcy otrzymają kod rejestracyjny do logowania i założenia konta w portalu Rent Café. 

Z tego konta należy korzystać w celu sprawdzenia swojego statusu lub zaktualizowania 

wszelkich informacji zawartych w zgłoszeniu. 

 

Czy dostając się na listę oczekujących w programie HCV, stracę miejsce na innej liście 

oczekujących? 

Nie. Można być na więcej niż jednej liście oczekujących jednocześnie. Umieszczenie na liście 

oczekujących w programie HCV nie ma wpływu na pozycję na jakiejkolwiek innej liście 

oczekujących. 

 

Jeśli zostanę wybrany/-a na listę oczekujących, kiedy otrzymam pomoc mieszkaniową? 

Wybór na listę oczekujących w programie HCV nie gwarantuje uzyskania zakwaterowania. Po 

umieszczeniu na liście oczekujących ustalane są uprawnienia wnioskodawców na podstawie 

kolejności, w jakiej zostali umieszczeni na liście oczekujących, oraz dostępności funduszy 

HACC. Pomoc mieszkaniową otrzymają tylko uprawnieni wnioskodawcy. HACC przewiduje 

rozpatrzenie wszystkich wnioskodawców w ciągu 4 lat od umieszczenia ich na liście 

oczekujących.  

 

Przegapiłem/-am okres składania wniosków na listę oczekujących – kiedy lista 

oczekujących w programie HCV zostanie ponownie otwarta? 

Okresy otwarcia listy oczekujących zależą od środków federalnych przyznawanych każdego 

roku, dlatego HACC nie może podać konkretnej daty kolejnego otwarcia listy oczekujących. 

Zachęcamy do regularnego sprawdzania naszej strony internetowej pod adresem 

www.thehacc.org oraz do subskrypcji naszych kanałów w mediach społecznościowych (facebook 

i twitter) w celu otrzymywania powiadomień o otwarciu listy oczekujących. 

 

Ogólne informacje o programie HCV – często zadawane pytania 

 

Czym jest program Kupon na wybór mieszkania (Housing Choice Voucher, HCV)? 

Program, dawniej znany jako Section 8, zapewnia pomoc mieszkaniową osobom i rodzinom o 

niskich dochodach za pośrednictwem kuponu na rynku wynajmu prywatnego. Pomoc ta polega 

na dotowaniu przez HACC części czynszu na rzecz właściciela. 

 

Jak ustalana jest moja część czynszu?  

Przy określaniu części czynszu uwzględniany jest dochód wszystkich członków gospodarstwa 

domowego. Udział uczestnika w czynszu wynosi na ogół 30–40% jego miesięcznego 

skorygowanego dochodu brutto (Adjusted Gross Income, AGI). 

 

Czy istnieje wymagany czynsz minimalny? 



Tak. W ramach HACC obowiązuje wymagany czynsz minimalny w wysokości 50,00 USD. 

Minimalny czynsz zostanie uwzględniony przy obliczaniu całkowitej opłaty najemcy (Total 

Tenant Payment, TTP) uczestnika na podstawie dochodu gospodarstwa domowego. 

 

Czym jest możliwość przeniesienia? 

Możliwość przeniesienia daje uprawnionej rodzinie, która otrzymała Kupon na wybór 

mieszkania, korzystanie z niego i najem lokalu w dowolnym miejscu na terenie Stanów 

Zjednoczonych, pod warunkiem że lokal znajduje się na terenie jurysdykcji zarządu zasobów 

mieszkaniowych, który zarządza programem HCV.  

 

Jeśli mam uprawnienia do otrzymania kuponu HACC, czy mogę od razu przenieść się do 

innej jurysdykcji? 

Jeżeli uczestnik mieszkał na terenie jurysdykcji HACC w czasie, gdy składał wniosek o wpisanie 

na listę oczekujących w programie HCV zarządzanym przez HACC, może natychmiast przenieść 

się do innej jurysdykcji. W przeciwnym razie uczestnik musi pozostać w jurysdykcji HACC z 

kuponem przez okres jednego roku. Po roku otrzymywania pomocy uczestnik może się 

wyprowadzić.  

 

Jak długo trwa proces przeprowadzki? 

Czas potrzebny do zakończenia tego procesu zależy od tego, jak szybko zostanie złożona 

kompletna dokumentacja przeprowadzki, jak długo zajmie przeprowadzenie inspekcji HQS w 

lokalu oraz jak długo zabierze potencjalnemu właścicielowi lokalu zaakceptowanie oferty 

czynszu. Uwaga: jeśli uczestnik wprowadzi się do lokalu przed zatwierdzeniem go przez HACC, 

najemca będzie w 100% odpowiedzialny za każdy czynsz należny właścicielowi przed datą 

zatwierdzenia. 

 

W jaki sposób HACC określa wielkość mieszkania na kuponie dla uczestnika? 

Podstawą do wydania kuponu jest wyłącznie liczba osób zamieszkujących gospodarstwo 

domowe. HACC zapewnia jedną sypialnię na dwie osoby w gospodarstwie domowym. HACC 

nie określa, kto współdzieli sypialnię.  

Na przykład:  

Pięć osób w gospodarstwie domowym = kupon na 3 sypialnie.  

Cztery osoby w gospodarstwie domowym = kupon na 2 sypialnie.  

Trzy osoby w gospodarstwie domowym = kupon na 2 sypialnie. 

Dwie osoby w gospodarstwie domowym = kupon na 1 sypialnię. 

 

Jak długo ważny jest kupon na przeprowadzkę w programie HCV? 

Kupon jest wydawany z 120-dniowym okresem na poszukiwanie. Uczestnik musi znaleźć nowy 

lokal i zwrócić wypełniony pakiet do przeprowadzki przed upływem okresu 120 dni. Jednak 



uczestnicy, którzy aktywnie poszukują lokalu, ale nie są w stanie znaleźć go w okresie 120 dni z 

uzasadnionego powodu, mogą poprosić o dodatkowe 60 dni na kuponie. 

 

Czy uczestnik może wynająć lokal od krewnego? 

Uczestnicy nie mają prawa wynajmować lokalu od członków swojej najbliższej rodziny (takich 

jak rodzice, dziecko, dziadkowie, wnuki, siostry, bracia, małżonkowie lub partnerzy) ani 

jakichkolwiek członków dalszej rodziny, chyba że HACC udzieli pisemnej zgody na podstawie 

racjonalnych usprawnień. 

 

Czy po otrzymaniu kuponu uczestnik może wynajmować od obecnego właściciela swój 

dotychczasowy lokal? 

Jeśli lokal znajduje się w jurysdykcji HACC, po przeprowadzeniu kontroli i zaakceptowaniu 

oferty wynajmu HACC może wyrazić zgodę na zamieszkanie przez najemcę w jego 

dotychczasowym lokalu. 

 

Jak zostać właścicielem lokalu w programie HCV administrowanym przez HACC? 

Aby uzyskać więcej informacji na temat tego, jak zostać właścicielem lokalu w programie HCV 

administrowanym przez HACC, należy wysłać wiadomość e-mail na adres 

landlord@thehacc.org.  

 

Kto jest odpowiedzialny za wpłacenie kaucji zabezpieczającej? 

Uczestnik jest odpowiedzialny za wpłacenie kaucji zabezpieczającej. Jednak HACC oferuje 

uprawnionym uczestnikom zapisanym do administrowanego przez HACC programu Wybór 

społeczności zasiłek w postaci kaucji. Więcej informacji na temat administrowanego przez 

HACC programu Wybór społeczności można uzyskać na stronie www.thehacc.org.  

 

Czy uczestnik będzie musiał płacić za media? 

Uczestnik i właściciel lokalu decydują o tym, kto będzie odpowiedzialny za poszczególne media. 

Jeśli uczestnik jest odpowiedzialny za opłatę mediów, HACC zapewnia dopłatę do opłat za 

media, która może pomniejszyć jego udział w czynszu. 

 

Jak długo uczestnik musi pozostać w dotowanym lokalu? 

HACC wymaga, aby uczestnik pozostawał w lokalu przez jeden rok, co zazwyczaj odpowiada 

okresowi pierwotnego najmu. Jeżeli uczestnik pozostanie w lokalu po pierwszym roku, długość 

okresu najmu jest uzgadniana pomiędzy właścicielem lokalu a najemcą. Za każdym razem, gdy 

uczestnik się przeprowadza, musi pozostać w nowym lokalu przez co najmniej rok. 

 

 

Rent Café i technologie – często zadawane pytania 



Dlaczego przy próbie rejestracji w portalu Rent Café pojawia się błąd konta? 

HACC prowadzi różne portale dla części swoich nieruchomości. W przypadku niektórych 

nieruchomości wymagana jest rejestracja nowego konta, aby uzyskać dostęp do wniosku 

zgłoszeniowego online dotyczącego danej nieruchomości.  

 

Co zrobić w przypadku otrzymania komunikatu o błędzie „The social security number you 

entered does not match our records” (Wprowadzony przez Ciebie numer ubezpieczenia 

społecznego jest niezgodny z naszą dokumentacją), gdy próbuję zarejestrować konto w 

portalu Rent Café? 

Ten błąd pojawia się w przypadku osób, których dane znajdują się już w ich systemie. Wyślij 

wiadomość e-mail na adres HCVWaitlist2020@thehacc.org z tematem „Registration – SSN 

Mismatch” i podaj swoje imię i nazwisko, datę urodzenia, adres e-mail, pełny numer 

ubezpieczenia społecznego (SSN) i numer telefonu.  

 

Czy potrzebuję kodu rejestracyjnego, aby zarejestrować swoje konto w portalu Rent Café?  

Do rejestracji konta w portalu Rent Café nie jest potrzebny kod rejestracyjny. Podczas procesu 

rejestracji można wybrać opcję „I do not have a registration code” (Nie mam kodu 

rejestracyjnego). 

 

Dlaczego otrzymuję alert z informacją, że mam już konto w portalu Rent Café. Nie 

przypominam sobie, żebym zakładał/-a konto Rent Café dla tej agencji? 

Z Rent Café korzystają inne firmy i agencje. Ten alert pojawi się, jeśli adres e-mail, za pomocą 

którego próbujesz się zarejestrować, jest już zarejestrowany w Rent Café. Alert informuje, w 

której firmie masz konto. Możesz kontynuować, wybierając opcję „Use My Existing Account” 

(Użyj mojego istniejącego konta), lub utworzyć nowe konto, korzystając z innego adresu e-mail.  

 

Dlaczego otrzymuję komunikat o błędzie informujący, że mój adres e-mail jest powiązany z 

użytkownikiem Rent Café, który jest właścicielem lokalu? Jak mam postępować? 

Twój adres e-mail jest zarejestrowany w Rent Café jako konto właściciela lokalu. Nie możesz 

użyć tego adresu e-mail. Musisz użyć innego adresu e-mail. Jeśli nie masz innego adresu e-mail, 

możesz go utworzyć za pośrednictwem bezpłatnego dostawcy poczty e-mail, takiego jak Gmail, 

Yahoo lub innego dostawcy poczty e-mail, z którego usług chcesz korzystać. 

 

Co zrobić, jeśli nie pamiętam swojej nazwy użytkownika. 

Agent: Twoja nazwa użytkownika to Twój adres e-mail. Jeśli nie pamiętasz swojej nazwy 

użytkownika, wyślij wiadomość e-mail na adres HCVWaitlist2020@thehacc.org z tematem – 

Forgot User Name, podając imię i nazwisko, datę urodzenia i cztery ostatnie cyfry numeru SSN. 

Agencja zastrzega sobie prawo do odpowiedzi w ciągu 48 godzin. 

 

Co zrobić, jeśli muszę zresetować hasło do Rent Café? 



Istnieje możliwość odzyskania hasła na stronie logowania. Wybierz Forgot Password (Nie 

pamiętam hasła). Wpisz swoją nazwę użytkownika. Twoja nazwa użytkownika to Twój adres e-

mail. Otrzymasz automatyczną wiadomość e-mail z linkiem do zresetowania hasła. Jeśli 

wiadomość e-mail nie znajduje się w skrzynce odbiorczej, należy sprawdzić foldery spamu i 

śmieci. Kliknij link reset password (resetuj hasło). Wpisz swoje nowe hasło. Wszystkie hasła 

muszą mieć co najmniej 10 znaków i zawierać wszystkie z następujących elementów: jedną małą 

literę, jedną wielką literę, jedną cyfrę i jeden symbol. 

 

 

 

Co zrobić, gdy pojawia się alert z komunikatem „You have exceeded the maximum login 

failures. You may use the Forgot Password Link to reset your password” (Przekroczono 

maksymalną liczbę nieudanych prób logowania. Możesz użyć linku „Nie pamiętam hasła”, 

aby zresetować swoje hasło) podczas próby zalogowania się na konto w portalu Rent Café.  

Twoje konto jest obecnie zablokowane. Aby odblokować swoje konto, postępuj zgodnie z 

instrukcjami wyświetlanymi na ekranie i wybierz opcję Nie pamiętam hasła. Instrukcje 

resetowania hasła i zrzuty ekranu znajdują się w pytaniu 8. 

 

Jakie są wymagania dotyczące hasła do konta Rent Café? 

Wszystkie hasła muszą mieć co najmniej 10 znaków i zawierać wszystkie z następujących 

elementów: jedną małą literę, jedną wielką literę, jedną cyfrę i jeden symbol. 

 

Dlaczego podczas próby zalogowania się w portalu Rent Café pojawia się błąd logowania? 

Oznacza to, że hasło lub nazwa użytkownika są nieprawidłowe. Wybierz opcję Forgot Password 

(Nie pamiętam hasła) na stronie logowania, aby zresetować hasło (zrzuty z ekranu znajdują się w 

pytaniu 8). Wszystkie hasła muszą mieć co najmniej 10 znaków i zawierać wszystkie z 

następujących elementów: jedną małą literę, jedną wielką literę, jedną cyfrę i jeden symbol. 

 

Co zrobić, jeśli moje konto Rent Café jest zablokowane? 

Konto zostało zablokowane z powodu przekroczenia dopuszczalnej liczby prób wprowadzenia 

nieprawidłowych danych logowania. Konto zostanie automatycznie odblokowane po 30 

minutach. Jeśli znasz swoje hasło, możesz spróbować zalogować się ponownie po 30 minutach. 

Jeśli nie znasz swojego hasła lub chcesz spróbować zalogować się teraz, wróć do strony 

logowania i zresetuj swoje hasło. Zresetowanie hasła spowoduje natychmiastowe odblokowanie 

konta. Informacje na temat resetowania hasła znajdują się w pytaniu 8. 

  

Jak wypełnić wniosek zgłoszeniowy online w Rent Café? 

Na stronie logowania do Rent Café HACC znajdują się instrukcje dotyczące wniosku. Kliknij 

„CLICK HERE” (KLIKNIJ TUTAJ), aby uzyskać dostęp do instrukcji. Instrukcje dotyczące 

wniosku rozpoczynają się na stronie 11. 



Ten adres URL to link do instrukcji. 

https://thehacc.org/wp-content/uploads/2020/03/How-to-Register-and-Submit-an-Application-Online-

2020.03.09.pdf 

 

Czy do wypełnienia wniosku potrzebny jest komputer?  

Nie. Można użyć dowolnego urządzenia, które dysponuje aktualną przeglądarką internetową.  

 

Czy mogę złożyć wniosek za pomocą telefonu?  

Tak, wniosek można wypełnić pod warunkiem, że telefon ma aktywne połączenie komórkowe 

i/lub Wi-Fi oraz działającą przeglądarkę internetową, taką jak Chrome, Firefox, Samsung 

Internet itp. 

 

 

Czy do wypełnienia wniosku mogę użyć tabletu?  

W celu wypełnienia wniosku tablet musi posiadać mobilne połączenie danych lub dostęp do Wi-

Fi, aby uzyskać dostęp do wniosku i działającej przeglądarki internetowej, takiej jak Chrome, 

Firefox, Samsung Internet itp. 

 

Czy do wypełnienia wniosku potrzebna jest konkretna przeglądarka?  

Tak, wniosek można wypełnić pod warunkiem korzystania z aktualnej przeglądarki internetowej, 

takiej jak Internet Explorer, Microsoft Edge, Firefox, Chrome, Opera itp.  

 


