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GUBERNATOR CUOMO PODPISUJE PRZEPISY CHRONIĄCE ŚWIADCZENIA 
ANTYKRYZYSOWE NOWOJORCZYKÓW Z TYTUŁU COVID-19 PRZED 

WINDYKATORAMI  
  
W dniu dzisiejszym gubernator Andrew M. Cuomo podpisał przepisy 
(S.5923-A/A.6617-A) chroniące świadczenia antykryzysowe nowojorczyków z tytułu 
COVID-19 przed zajęciem przez windykatorów. Wszystkie zapomogi wypłacane 
nowojorczykom na mocy ustaw federalnych, w tym świadczenia antykryzysowe, zwroty 
podatków, rabaty i ulgi podatkowe mające wspierać osoby indywidualne i dzieci, 
przyznane lub otrzymane przed datą wejścia w życie przepisów, będą 
zabezpieczone. Ponadto przepisy wyodrębniają roszczenia wniesione przez osoby 
zainteresowane zapomogą, co gwarantuje otrzymanie funduszy w celu zapłaty 
alimentów na dzieci i współmałżonka oraz odebranie płatności w przypadkach nadużyć.  
  
Każda osoba, która podlega nakazowi zapłaty realizowanemu z jej konta bankowego, 
otrzyma zawiadomienie, że fundusze antykryzysowe z tytułu COVID-19 są 
zabezpieczone, a jeśli zostały przypadkowo zamrożone przez wierzyciela, powinna ona 
niezwłocznie odesłać formularz dołączony do zawiadomienia, aby zwolnić fundusze.  
  
„Nowojorczycy w każdym zakątku stanu odczuli efekty pandemii COVID. Wielu straciło 
pracę z przyczyn od nich niezależnych i jest im trudno utrzymać siebie i swoje rodziny”, 
powiedział gubernator Cuomo. „Te kluczowe przepisy pomogą chronić świadczenia 
antykryzysowe wypłacane nowojorczykom przed pozbawionymi skrupułów 
windykatorami, a zatem pieniądze będą mogły być wykorzystane zgodnie z 
przeznaczeniem - by pomóc osobom i rodzinom stanowić znowu całość, gdy starają się 
odbudować po gospodarczych skutkach pandemii”.  
  
Senator Kevin Thomas powiedział: „Federalne świadczenia antykryzysowe miały być 
kołem ratunkowym dla rodzin i osób indywidualnych, które zmagają się by związać 
koniec z końcem w tych wyjątkowo trudnych czasach. Dziękuję gubernatorowi Cuomo 
za podpisanie tych ważnych przepisów chroniących fundusze przed przejęciem ich 
przez pozbawionych skrupułów windykatorów, a tym samym umożliwiających 
nowojorczykom wydanie tych pieniędzy zgodnie ze swoim życzeniem - by zapewnić 
pomoc rodzinom w odbudowie z gospodarczych skutków pandemii”.  
  
Członek zgromadzenia ustawodawczego Helene Weinstein powiedziała: 
„Federalne świadczenia antykryzysowe miały pomóc rodzinom, które zmagają się by 
związać koniec z końcem w tych trudnym czasie. Przepisy zapewniają, że rodziny mogą 



 

 

wykorzystać fundusze w sposób, w jaki pierwotnie zamierzały, zaspokajając 
podstawowe potrzeby i chroniąc je przed windykatorami”.  
  
Kurator ds. usług finansowych Linda A. Lacewell powiedziała: „Dziękuję 
gubernatorowi i ustawodawcy za działanie w tej istotnej sprawie. Nowe prawo chroni 
osoby indywidualne i rodziny przed windykacją przyznanych przez Kongres świadczeń 
antykryzysowych z tytułu COVID-19, w tym ściąganiem długów z kont klientów banków. 
Dzięki temu przepisy realizują zamierzony cel Kongresu odnośnie do tych pieniędzy: 
zapewnienie zapomogi dla domostw, które ucierpiały z powodu skutków pandemii. 
Wydział jest zaangażowany w ochronę finansową wszystkich nowojorczyków, 
zwłaszcza tych mieszkających w społecznościach, które zostały najbardziej dotknięte 
przez COVID-19.”  
  
Świadczenia antykryzysowe wypłacano osobom i rodzinom z dziećmi, aby pomóc im 
sprostać potrzebom finansowym i utrzymać siebie i rodzinę, w sytuacji gdy mają do 
czynienia z niespotykanymi gospodarczymi i zdrowotnymi konsekwencjami pandemii 
COVID-19. Nowe przepisy pozwolą dać nowojorczykom możliwość pełnego 
wykorzystania pomocy finansowej zapewnionej na mocy przepisów federalnych.  
  
Każdy nowojorczyk może zgłosić swoje pytania dotyczące zabezpieczeń dzwoniąc do 
Jednostki Obsługi Klienta Wydziału Usług Finansowych (Department of Financial 
Services) miasta Nowy Jork pod bezpłatny numer 800-342-3736 lub wysyłając e-mail 
na adres consumers@dfs.ny.gov, a każda osoba, której windykatorzy odebrali 
świadczenia antykryzysowe po dniu 13 maja 2021 r. powinna złożyć skargę w Wydziale 
Usług Finansowych miasta Nowy Jork na stronie www.dfs.ny.gov/complaint.  
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