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GUBERNATOR KATHY HOCHUL OGŁASZA ODZYSKANIE PRZEZ DEPARTAMENT 
POJAZDÓW SILNIKOWYCH 1,65 MLN USD NA RZECZ KONSUMENTÓW OD 

DEALERÓW SAMOCHODOWYCH I WARSZTATÓW NAPRAWCZYCH  
  

Podczas Krajowego Tygodnia Ochrony Konsumenta gubernator podkreśliła 
sukcesy DMV w zakresie zwrotu pieniędzy, odzyskiwania dowodów własności 

pojazdów i zapewniania ukończenia prac naprawczych  
  

Krajowy Tydzień Ochrony Konsumenta potrwa od 6 do 12 marca  
  
Gubernator Kathy Hochul ogłosiła dzisiaj odzyskanie ponad 1,65 mln USD w towarach i 
usługach dla mieszkańców stanu Nowy Jork, którzy otrzymali nierzetelne lub 
nieuczciwe usługi od dealerów samochodowych i warsztatów naprawczych. 
Departament ds. Pojazdów Silnikowych Stanu Nowy Jork (New York State Department 
of Motor Vehicles, NYS DMV) pomagał klientom w odzyskaniu dowodów własności 
pojazdów w przypadku nagłego zamknięcia salonów samochodowych, w uzyskaniu 
napraw lub zwrotu pieniędzy, a w niektórych przypadkach salony samochodowe 
odkupywały pojazdy w celu rozstrzygnięcia sporów.  
  
„Kiedy nieuczciwe podmioty próbują wykorzystać konsumentów, władze stanu Nowy 
Jork będą z nimi walczyć”, powiedziała gubernator Hochul. „Moja administracja jest 
zaangażowana w ochronę konsumentów przed oszustwami, ściśle współpracując z 
kierowcami, którzy składają skargi, aby upewnić się, że otrzymują to, za co płacą. 
Pieniądze odzyskane przez DMV w imieniu konsumentów są świadectwem naszych 
nieustannych dążeń to tego, aby stan Nowy Jork stał się lepszym i bardziej 
sprawiedliwym miejscem dla wszystkich jego mieszkańców”.  
  
Biuro Bezpieczeństwa Pojazdów (Office of Vehicle Safety) Departamentu Pojazdów 
Silnikowych rozpatruje skargi konsumentów, którzy uważają, że zostali wprowadzeni w 
błąd lub skrzywdzeni przez firmę podlegającą regulacji DMV. W 2021 roku jego 
pracownicy odzyskali zwrot pieniędzy dla 540 klientów na łączną kwotę ponad 385 000 
USD. W innych przypadkach DMV rozpatrywał skargi dotyczące jakości prac 
naprawczych wykonywanych na pojazdach klientów. DMV umożliwił tym konsumentom 
uzyskanie dodatkowych napraw o łącznej wartości 78 000 USD bez dodatkowych opłat 
dla klienta.  
  



Ponadto niektórzy klienci zakupili samochody od dealerów samochodowych, którzy 
zakończyli swoją działalność przed wydaniem dowodów własności pojazdów, co 
oznaczało, że konsumenci nie posiadali tego dokumentu, lecz w wielu przypadkach 
nadal byli obciążeni opłatami za samochód. Biura DMV ds. Bezpieczeństwa Pojazdów i 
Usług w zakresie Dowodów Własności (Vehicle Safety and Title Services) 
współpracowały ze sobą, aby je dla tych klientów odzyskać, dzięki czemu udało im się 
uzyskać dowody własności pojazdów na łączną kwotę ponad 682 000 USD.  
  
Od 2017 r., kiedy to DMV zaczął rejestrować dane dotyczące odzyskiwania pojazdów, 
Departament pomógł 279 konsumentom w uzyskaniu dowodów własności pojazdów na 
łączną kwotę ponad 4,5 mln USD.  
  
Świadectwo własności pojazdu jest dokumentem potwierdzającym, że dana osoba lub 
firma jest prawnym właścicielem pojazdu. Zawiera on ważne informacje o historii 
pojazdu i samym pojeździe, w tym o roku produkcji, marce i modelu. Bez dowodu 
własności pojazdu jego właściciel nie może przenieść prawa własności, zwolnić 
zastawu lub przedstawić dowodu własności niezbędnego do zaciągnięcia kredytu na 
zakup pojazdu lub zgłoszenia roszczenia ubezpieczeniowego.  
  
W niektórych przypadkach, gdy klient złożył skargę dotyczącą zakupu pojazdu, 
sprzedawcy oferowali odkupienie pojazdu w trakcie postępowania wyjaśniającego 
prowadzonego przez DMV. Wartość takich transakcji odkupu w 2021 r. wyniosła ponad 
503 000 USD.  
  
Komisarz Departamentu Pojazdów Silnikowych, Mark J.F. Schroeder, powiedział: 
„W DMV jesteśmy bardzo dumni z pracy, jaką nasza jednostka ds. bezpieczeństwa 
pojazdów wykonuje na rzecz konsumentów. Każdy, kto uważa, że został wykorzystany 
podczas sprzedaży lub naprawy, powinien wiedzieć, że ma orędownika, który stanie w 
jego obronie, aby upewnić się, że otrzyma to, za co zapłacił”.  
        
Gdy klienci składają skargę, DMV najpierw omawia ją z klientem i firmą, aby spróbować 
rozwiązać ją polubownie. Około połowa wszystkich skarg jest rozpatrywana 
bezpośrednio. W przypadku nierozwiązania problemu inspektor DMV przeprowadza 
dochodzenie w sprawie skargi. Jeśli okaże się, że dealer lub sklep naruszył prawo i/lub 
przepisy, DMV może nałożyć kary pieniężne oraz zawiesić lub cofnąć rejestrację 
działalności gospodarczej.  
  
Aby dowiedzieć się więcej na temat składania skarg, patrz Przewodnik dla 
konsumentów, opracowany przez DMV. DMV pomaga również firmom i oferuje 
informacje na temat ich praw w przypadku złożenia skargi za pośrednictwem naszego 
Przewodnika dla podmiotów gospodarczych.  
  
Mieszkańcy stanu Nowy Jork mogą dowiedzieć się o prawach przysługujących im w 
przypadku oddania pojazdu do warsztatu na stronie DMV Znaj swoje prawa podczas 
naprawy pojazdu.  
  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdmv.ny.gov%2Fbrochure%2Fguide-consumers&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C6f73b73e511b4708745608da0059e46a%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637822683367968256%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=W19i040hOj%2Bl%2BNhR671yVda06Gk3W9FUkQC%2BiqJVUlo%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdmv.ny.gov%2Fbrochure%2Fguide-consumers&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C6f73b73e511b4708745608da0059e46a%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637822683367968256%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=W19i040hOj%2Bl%2BNhR671yVda06Gk3W9FUkQC%2BiqJVUlo%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdmv.ny.gov%2Fbrochure%2Fguide-facilities&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C6f73b73e511b4708745608da0059e46a%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637822683367968256%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=HXtimMC%2FFAC%2B%2B5nKL1H7vU2ukl%2B%2B1WHII8vrNIW%2FIPs%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdmv.ny.gov%2Fbrochure%2Fknow-your-rights-auto-repair&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C6f73b73e511b4708745608da0059e46a%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637822683367968256%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=6p2mFf8y1VpolvTpwNZ4zYMVfwoHbZuE4LfsHEqDYR8%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdmv.ny.gov%2Fbrochure%2Fknow-your-rights-auto-repair&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C6f73b73e511b4708745608da0059e46a%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637822683367968256%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=6p2mFf8y1VpolvTpwNZ4zYMVfwoHbZuE4LfsHEqDYR8%3D&reserved=0


Aby mieć pewność, że korzysta się z usług licencjonowanego przez stan warsztatu lub 
sprzedawcy wykonującego naprawy, należy szukać zielono-białego znaku z napisem 
„Registered State of New York Motor Vehicle Repair Shop” (Zarejestrowany warsztat 
naprawczy pojazdów silnikowych stanu Nowy Jork) na zewnątrz warsztatu oraz 
ważnego dowodu rejestracyjnego Departamentu Pojazdów Silnikowych Stanu Nowy 
Jork w środku. W przypadku dealerów znak ten będzie czerwono-biały.  
  
Konsumenci mogą również sprawdzić, czy warsztat, dealer samochodowy lub stacja 
kontroli pojazdów są odpowiednio zarejestrowane na stronie internetowej Znajdź firmę 
zarejestrowaną przez DMV. Dla konsumentów przygotowujących się do kupna, 
wymiany lub sprzedaży pojazdu DMV oferuje również przydatne porady na swojej 
stronie internetowej Co kupujący musi wiedzieć.  
  

###  
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