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GUBERNATOR HOCHUL PODPISUJE PAKIET USTAW CHRONIĄCYCH PRAWA 
OSÓB POBIERAJĄCYCH ŚWIADCZENIA PUBLICZNE I ZWIĘKSZAJĄCY DOSTĘP 

DO USŁUG SOCJALNYCH  
  

Ustawa (S.3178A/A.5817A) nakłada na biura pomocy socjalnej obowiązek 
eksponowania informacji o podstawowych prawach świadczeniobiorców  

  
Ustawa (S.8972A/A.9749B) spowoduje, że niektórzy beneficjenci Programu 

uzupełniającej pomocy żywieniowej (Supplemental Nutrition Assistance Program, 
SNAP) otrzymają dwie karty kredytowe lub debetowe do elektronicznego 

przelewu świadczeń (Electronic Benefit Transfer, EBT)  
  
  

Gubernator Kathy Hochul ogłosiła dziś podpisanie pakietu legislacyjnego składającego 
się z dwóch ustaw, które będą chronić prawa mieszkańców stanu Nowy Jork 
otrzymujących świadczenia publiczne i zwiększą dostęp do usług socjalnych. Dwie 
nowe ustawy poprawią przejrzystość praw osób ubiegających się o pomoc i ułatwią 
dostęp do pomocy żywnościowej.  
  
„Mieszkańcy stanu Nowy Jork wciąż borykają się z ekonomicznymi skutkami pandemii, 
dlatego musimy podjąć zdecydowane działania, aby programy pomocy publicznej 
odpowiednio służyły naszym najbardziej potrzebującym społecznościom” – powiedziała 
gubernator Hochul. „Dzięki tym ustawom mieszkańcy stanu dowiedzą się, jakie prawa 
przysługują im w przypadku korzystania z pomocy socjalnej, a rodziny będą miały 
łatwiejszy dostęp do zasiłków na zakup żywności. Jestem dumna, że mogę podjąć 
ważne kroki, aby chronić mieszkańców stanu Nowy Jork, którzy otrzymują pomoc 
publiczną, ponieważ nikt nie powinien zmagać się z brakiem bezpieczeństwa 
żywnościowego, brakiem środków na opiekę dziećmi, bezdomnością ani innymi 
problemami stanowiącymi zagrożenie dla życia”.  
  
„Mieszkańcy stanu Nowy Jork będący w trudnej sytuacji muszą mieć równy dostęp do 
podstawowych usług socjalnych i świadczeń publicznych” – powiedział 
wicegubernator Antonio Delgado. „Nowy pakiet ustaw podpisany dziś przez panią 
gubernator poprawi przejrzystość i będzie chronić prawa osób, które muszą korzystać z 
tych świadczeń ze względu na trudności, jakich doświadczają”.  
  



Ustawa (S.3178A/A.5817A) wprowadza obowiązek eksponowania informacji o prawach 
osób ubiegających się o pomoc. W ten sposób świadczeniobiorcy zostaną 
poinformowani o swoich podstawowych prawach, takich jak prawo do przedstawienia 
swoich racji, prawo do pytań o pomoc doraźną, prawo do ubiegania się o wszystkie 
świadczenia i usługi, prawo do pytań o opiekę nad dzieckiem, prawo do bezpłatnych 
usług językowych, prawo do badań przesiewowych i usług specjalnych dla ofiar 
przemocy domowej oraz prawo do pisemnego powiadomienia.  
  
Senator James Sanders Jr. powiedział: „Mieszkańcy stanu Nowy Jork potrzebujący 
podstawowej pomocy powinni znać swoje prawa i wiedzieć, jakie świadczenia im 
przysługują. Nowa ustawa pomoże im i ich rodzinom uzyskać potrzebne wsparcie. 
Jednym z zadań administracji rozumiejącej potrzeby obywateli jest zapewnienie 
pomocy w zaspokajaniu podstawowych potrzeb”.  
  
Członkini Zgromadzenia Pamela J. Hunter powiedziała: „W przypadku korzystania 
ze świadczeń publicznych konieczne jest jasne i zwięzłe określenie przysługujących 
praw. Świadczeniobiorcy mogą nie wiedzieć, że mają prawo do przedstawienia swoich 
racji, pomocy doraźnej i innych usług. Prawa te powinny być dostępne w formie 
fizycznej w instytucjach zajmujących się pomocą socjalną, ponieważ osoby 
korzystające ze świadczeń mogą nie mieć dostępu do Internetu. Wyrażam uznanie dla 
gubernator Hochul za podpisanie tej ustawy i czekam na jej wdrożenie”.  
  
Ustawa (S.8972A/A.9749B) wprowadza wymaganie, aby w ramach programów 
uzupełniającej pomocy żywieniowej wydawane były dwie karty kredytowe lub debetowe 
do elektronicznego przelewu świadczeń w przypadku każdego gospodarstwa 
domowego, w którym mieszka więcej niż jeden rodzic lub opiekun. Dzięki temu 
świadczeniobiorcy będą mieli wygodny dostęp do zasiłków przeznaczonych na 
wyżywienie rodziny.  
  
Senator stanowa Julia Salazar powiedziała: „Jestem dumna że wraz z moim kolegą 
ze Zgromadzenia, Simchą Eichensteinem, promowałam ważną i potrzebną ustawę 
S8972A. W obliczu wszystkich problemów, z jakimi borykają się rodziny, konieczne jest 
wprowadzenie przepisów, które pozwolą zaspokoić rzeczywiste potrzeby 
marginalizowanych społeczności znajdujących się w trudnej sytuacji. To jest jedna z 
takich potrzeb. Zależy nam na tym, aby wszyscy opiekunowie w gospodarstwach 
domowych mieli w każdej chwili dostęp do przyznanych świadczeń i nie musieli 
przekazywać sobie kart uprawniających do korzystania z zasiłków. SNAP to program 
federalny, który co roku pomaga ponad 40 milionom Amerykanów, a 1,8 miliona z nich 
to mieszkańcy stanu Nowy Jork. Jest to pragmatyczne posunięcie i dziękuję każdemu 
ustawodawcy, który poparł tę ustawę. Dziękuję też gubernator Hochul za podpisanie tej 
ustawy, która eliminuje luki w naszym systemie”.  
  
Członek Zgromadzenia Simcha Eichenstein powiedział: „Rodziny otrzymujące 
zasiłki w ramach programu SNAP mają wystarczająco dużo problemów związanych z 
utrzymaniem dzieci. Teraz nie będą już musiały znosić niedogodności związanych z 
przekazywaniem sobie karty przez dwójkę opiekunów. Potrzebne było zgodne ze 



zdrowym rozsądkiem prawo, które będzie skutecznym i praktycznym rozwiązaniem tego 
frustrującego i bezsensownego problemu. Dziękuję gubernator Hochul za zrozumienie 
znaczenia tej kwestii i podpisanie tej ustawy”.  
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