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GUBERNATOR HOCHUL PODPISUJE PRZEPISY ROZSZERZAJĄCE MOŻLIWOŚCI 
UZYSKANIA UMORZENIA KREDYTÓW STUDENCKICH ZACIĄGNIĘTYCH PRZEZ 

URZĘDNIKÓW SŁUŻBY PUBLICZNEJ  
  

Ustawa (S.8389-C/A.9523-B) usuwa bariery w dostępie do federalnego programu 
umarzania kredytów zaciągniętych przez urzędników służby publicznej poprzez 
wyjaśnienie kluczowych terminów i umożliwienie pracodawcom poświadczenia 

zatrudnienia  
  

Ogłoszenie ogólnostanowej kampanii informacyjnej mającej na celu pomóc 
uprawnionym mieszkańcom stanu Nowy Jork w skorzystaniu z federalnego 

czasowego zwolnienia z obowiązku spłaty kredytu przez pracowników służby 
publicznej  

  
  

Gubernator Kathy Hochul podpisała dzisiaj ustawę, która w całym stanie rozszerza i 
upraszcza dostęp do federalnego Programu umarzania kredytów zaciągniętych przez 
pracowników służby publicznej (Public Service Loan Forgiveness, PSLF). Nowe 
przepisy ustanawiają jednolite zasady odnośnie tego, co kwalifikuje się jako 
zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy dla celów możliwości skorzystania z 
programu PSLF i umożliwiają pracodawcom z sektora usług publicznych poświadczanie 
zatrudnienia w imieniu pracowników, eliminując istotne bariery w ubieganiu się o 
możliwość skorzystania z tego programu.  
  
„Jeśli ktoś poświęcił wiele dni, pracując na rzecz mieszkańców stanu Nowy Jork, nie 
powinien martwić się o to, jak spłacić swoje zobowiązania. Ta ustawa docenia znaczący 
wkład naszych urzędników służby publicznej, pracowników służb ratowniczych, 
nauczycieli i innych osób, pomagając ponownie uruchomić możliwość umorzenia 
federalnych kredytów zaciągniętych przez szeroką grupę pracowników w stanie Nowy 
Jork”, powiedziała gubernator Hochul. „Od pracowników, którzy wspierali nas w 
czasie pandemii, po codziennych bohaterów, którzy sprawiają, że stan Nowy Jork 
dobrze funkcjonuje, pracownicy sektora publicznego i organizacji non-profit zasługują 
na to, aby jak najlepiej wykorzystać to świadczenie – ale bez zmartwień, opóźnień i 
zamieszania. Jestem dumna, mogąc podpisać tę ustawę, która zapewnia urzędnikom 
publicznym jasność i wsparcie, którego potrzebują, aby uzyskać dostęp do możliwości 
umorzenia kredytu federalnego, i dziękuję moim partnerom w Legislaturze za ich wkład 
w prace nad tą ustawą”.  



  
PSLF to program federalny, który nagradza i zachęca do pracy w służbie publicznej 
poprzez anulowanie części federalnych kredytów studenckich. Program wymaga, aby 
kredytobiorcy byli pełnoetatowymi pracownikami kwalifikującego się pracodawcy 
działającego w sektorze służby publicznej i dokonali 120 kwalifikujących się płatności na 
poczet spłat kredytu studenckiego, po czym reszta ich federalnego długu studenckiego 
zostanie umorzona. Zgodnie z prawem podatkowym stanu Nowy Jork, kredyty 
studenckie, które zostaną umorzone w ramach tego programu, nie będą podlegały 
opodatkowaniu.  
  
Obecnie w stanie Nowy Jork w sektorze publicznym lub non-profit pracuje około 2,7 mln 
osób. Od 2007 roku, nowatorski program PSLF pomógł kwalifikującym się pracownikom 
służb publicznych otrzymać średnio 61 402 USD w ramach redukcji zadłużenia – 
zapewniając urzędnikom publicznym możliwość wydania zaoszczędzonych środków na 
spłatę kredytu hipotecznego, miesięcznych rat za samochód, lub sfinansowanie 
podstawowych potrzeb, np. zakupów artykułów spożywczych i opłacenia paliwa.  
  
Ustawa (S.8389-C/A.9523-B) dotyczy kilku dobrze udokumentowanych barier w 
dostępie do programu PSLF poprzez:  
  

• Wyjaśnienie definicji prawnych kluczowych terminów, takich jak: „zatrudnienie 
poświadczające”, „pracownik”, „pełny etat”, „pracodawca działający w sektorze 
usług publicznych”, „formularz umorzenia kredytu pracownika służby publicznej” 
oraz „program umorzenia kredytu pracownika służby publicznej”;  

• Ustalenie standardowego progu godzinowego dla zatrudnienia w pełnym 
wymiarze czasu pracy na poziomie trzydziestu (30) godzin tygodniowo dla celów 
dostępu do programu PSLF oraz wyjaśnienie standardowego czasu 
przygotowania do pracy, który należy uwzględnić w takich obliczeniach w 
przypadku pracowników dydaktycznych na uczelniach i nauczycieli; oraz  

• Umożliwienie pracodawcom działającym w sektorze usług publicznych 
poświadczania zatrudnienia w imieniu osób lub grup pracowników bezpośrednio 
w amerykańskim Departamencie Edukacji (U.S. Department of Education).  

  
6 października 2021 roku Departament Edukacji ogłosił ograniczone czasowo zmiany w 
programie PSLF, aby ułatwić kwalifikującym się kredytobiorcom umorzenie kredytów 
federalnych (tzw. „umorzenie zobowiązań w ramach programu PSLF” [„PSLF Waiver”]). 
Umorzenie w ramach programu PSLF pozwala kredytobiorcom zaliczyć płatności 
dokonane na poczet wszystkich federalnych programów kredytowych lub planów spłat 
w celu uzyskania umorzenia, w tym również spłaty z tytułu kredytów i planów, które 
wcześniej nie kwalifikowały się do uzyskania wsparcia. Mieszkańcy stanu Nowy Jork 
pracujący w służbie publicznej – w administracji lub w organizacjach non-profit – którzy 
posiadają niespłacone kredyty studenckie mogą kwalifikować się do uzyskania 
umorzenia zobowiązań w ramach programu PSLF, nawet jeśli wcześniej otrzymali 
odmowę w tej sprawie. Kredytobiorcy mają czas tylko do 31 października 2022 roku, 
aby skorzystać z umorzenia zobowiązań w ramach programu PSLF.  



  

Senator stanu Kevin Thomas powiedział: „Dziękuję gubernator Hochul za podpisanie 
mojej ustawy, która zachęci uprawnionych mieszkańców stanu Nowy Jork do ubiegania 
się o wsparcie w ramach federalnego Programu umarzania kredytów zaciągniętych 
przez pracowników służby publicznej. Usunęliśmy bariery biurokratyczne, ułatwiając 
tym, którzy bezinteresownie wybrali karierę w służbie publicznej, ubieganie się o ulgę 
przed wygaśnięciem dostępności ograniczonego czasowo programu PSLF w 
październiku. Jestem dumny z tego, że mogłem poprzeć ustawę, które sprawia, że nasi 
nauczyciele, weterani, pracownicy służb ratunkowych i inni pracownicy podmiotów 
publicznych będą mogli w większym zakresie ubiegać się o ulgi w spłacie kredytów 
studenckich. Zachęcam uprawnionych kredytobiorców do skorzystania z tego 
programu, aby mieć pewność, że uzyskają umorzenie kredytu, na które słusznie 
zasłużyli”.  

  

Członek Zgromadzenia, Harvey Epstein, powiedział: „W stanie Nowy Jork jest ponad 
pół miliona urzędników publicznych z długiem z tytułu zaciągniętych pożyczek 
studenckich. Zaledwie 10 000 osób uzyskało umorzenie swoich kredytów w ramach 
federalnego Programu umarzania kredytów zaciągniętych przez pracowników służby 
publicznej (PSLF) i pracujemy nad tym, aby znacznie zwiększyć tę liczbę. Możliwość 
skorzystania z możliwości umorzenia dawnego kredytu, które w przeciwnym razie nie 
kwalifikowałyby się do PSLF, istnieje do 31 października 2022 r. Ustawa ta 
maksymalnie rozszerza możliwość skorzystania przez mieszkańców stanu Nowy Jork z 
tej ulgi i ogólnie ze wsparcia w ramach programu PSLF. Dzięki zastosowaniu mnożnika 
godzin pracy nauczycieli spędzonych w klasie, tak aby dokładniej odzwierciedlić 
również godziny przepracowane poza salą lekcyjną, a także poprzez zapewnienie, że 
agencje mogą w imieniu pracowników przekazywać dokumenty do władz federalnych, 
nasze przepisy pomogą większej liczbie mieszkańców stanu Nowy Jork szybciej 
uzyskać umorzenie pożyczek. Cieszę się na współpracę z gubernator Hochul, aby 
kontynuować naszą pracę na rzecz zaciągających kredyty studentów i chcę 
podziękować senatorowi Thomasowi, Student Borrower Protection Center i liderom 
organizacji związkowych za ich zdecydowane wysiłki, aby załatwić tę sprawę”.  

  
  
Gubernator Hochul ogłosiła również ogólnostanowe działania mające na celu 
poinformowanie mieszkańców stanu Nowy Jork o możliwościach umorzenia kredytów w 
ramach programu PSLF i zachęcenie kwalifikujących się pracowników do ubiegania się 
o umorzenie kredytu przed upływem okresu dostępności tego programu. Departament 
Usług Finansowych (Department of Financial Services, DFS) uzyskał od organizacji 
reprezentujących ponad 8500 publicznych i niekomercyjnych pracodawców 
zobowiązanie do rozpowszechnienia informacji wśród ich pracowników w najbliższych 
tygodniach i udzielenia im wsparcia w procesie aplikowania do programu PSLF przed 
jego wygaśnięciem. Do grup, które przyłączyły się do tego zobowiązania należą: 
Zjednoczona Federacja Nauczycieli (United Federation of Teachers), Rada Organizacji 
Usług Społecznych (Human Services Council), organizacja Nonprofit New York, New 
York Council of Nonprofits, Konferencja Burmistrzów Stanu Nowy Jork (New York 
Conference of Mayors) oraz Stowarzyszenie Hrabstw Stanu Nowy Jork (NYS 



Association of Counties). W najbliższych tygodniach DFS będzie również oferować 
warsztaty dotyczące programu PSLF w całym stanie. Działania te opierają się na 
zaangażowaniu władz stanu Nowy Jork we wspieranie kredytobiorców, którzy 
zaciągnęli pożyczki studenckie.  
  
W sierpniu, w oparciu o trendy określone w przeprowadzonych przez DFS badań wśród 
firm obsługujących kredyty studenckie, Departament wydał pierwsze w kraju wytyczne 
określające oczekiwania dotyczące informowania kredytobiorców o programie PSLF 
oraz najlepsze praktyki do naśladowania. Zainteresowani mieszkańcy stanu Nowy Jork 
mogą uzyskać więcej informacji na stronie dfs.ny.gov.  
  
Prezes Federal Student Aid, Richard Cordray, powiedział: „Pracownicy służb 
publicznych mają ogromny wkład w funkcjonowanie społeczności w całym stanie Nowy 
Jork. Dzisiejsze działanie gubernator Hochul pomoże pracownikom służb publicznych w 
stanie Nowy Jork uzyskać ulgę w spłacie kredytów studenckich, na którą zasługują”.  
  
Kierownik Departamentu Usług Finansowych, Adrienne A. Harris, powiedziała: 
„Departament Usług Finansowych jest zaangażowany w ochronę i wsparcie 
kredytobiorców i rodzin w całym stanie. Nasi pracownicy są gotowi pomóc 
mieszkańcom stanu Nowy Jork, odpowiadając na pytania i rozpatrując zażalenia 
dotyczące kredytów studenckich, w tym programu PSLF”.  

  
Senator Chuck Schumer powiedział: „Zbyt długo kredyt studencki był balastem dla 
młodych ludzi i rodzin, będąc dla nich ciężarem w niemal każdym aspekcie życia. 
Dlatego też przez lata nieustająco zabiegałem o to, aby przekonać prezydenta Bidena 
do udzielenia milionom Amerykanów ulgi, której potrzebują, aby zrealizować swój pełny 
potencjał i utrzymać wzrost naszej gospodarki. Pozytywne skutki tego posunięcia będą 
odczuwalne w całym stanie Nowy Jork i w całym kraju, szczególnie w społecznościach 
składających się z przedstawicieli mniejszości, a co najmniej 16 mld USD trafi z 
powrotem do portfeli rodzin pracujących w stanie Nowy Jork. Śmiałe działanie 
gubernator Hochul pomoże zapewnić każdemu uprawnionemu mieszkańcowi stanu 
Nowy Jork dostęp do tej kluczowej ulgi federalnej i skorzystanie z programu umarzania 
kredytów zaciągniętych przez pracowników służby publicznej, aby wyeliminować to 
obciążenie, pomóc odbudować klasę średnią i dać ludziom wolną od długów przyszłość, 
na którą zasługują”.  
  
Członek Izby Reprezentantów, Adriano Espaillat, powiedział: „Nauczyciele, 
strażacy i funkcjonariusze organów ścigania świadczą podstawowe usługi, które są 
kluczowe dla naszego codziennego życia. Dokonaliśmy ogromnego postępu w 
zabezpieczeniu długu studenckiego zaciągniętego przez urzędników publicznych i 
doceniam gubernator Hochul za dzisiejsze ogłoszenie, które pomoże wzmocnić nasze 
wysiłki w celu usunięcia barier dla wdrożenia federalnego Programu umarzania 
kredytów zaciągniętych przez pracowników służby publicznej a także zwolnić umorzone 
kredyty studenckie z obowiązku podatkowego. Ta ustawa złagodzi obciążenie 
kredytowe pracowników służby publicznej i pójdzie w znacznym stopniu pozwoli nam 
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spłacić dług, który wspólnie zaciągnęliśmy wobec mężczyzn i kobiet pracujących w 
służbie publicznej”.  
  
Członek Izby Reprezentantów, Jamaal Bowman, powiedział: „Dług studencki jest 
kryzysem narodowym i jestem wdzięczny, że gubernator Hochul podpisała ustawę, 
która pomoże zapewnić ulgę osobom obciążonym kredytami studenckimi. 
Obowiązujące w stanie Nowy Jork przepisy pomogą usprawnić proces realizacji 
Programu umarzania kredytów zaciągniętych przez pracowników służby publicznej 
(PSLF), usuwając tym samym bariery dla osób uprawnionych do skorzystania z 
dostępnych ulg. Skorzystają na tym mieszkańcy stanu Nowy Jork pracujący we 
wszystkich sektorach usług publicznych, w tym duża liczba pedagogów, co ma 
kluczowe znaczenie zarówno dla rekrutacji, jak i zatrzymania pracowników. 
Zapewnienie możliwości uwolnienia się od długów studenckich ma kluczowe znaczenie 
dla wspierania naszych pracowników służby publicznej, którzy często muszą odkładać 
na później ważne decyzje życiowe, takie jak zakup domu czy założenie rodziny. Ta 
ustawa jest dużym krokiem we właściwym kierunku”.  

  
Prezydent Professional Staff Congress, James Davis, powiedział: „Dziękuję 
gubernator Hochul, liderce większości Stewart-Cousins, przewodniczącemu Heastie, 
senatorowi Kevinowi Thomasowi, członkowi Zgromadzenia, Harveyowi Epsteinowi, i 
wszystkim ustawodawcom za uznanie wkładu, jaki adiunkci wnoszą do kadr szkolnictwa 
wyższego i za priorytetowe potraktowanie pracowników uczelni w Programie umarzania 
kredytów zaciągniętych przez pracowników służby publicznej. Praca adiunktów, którzy 
prowadzą większość naszych zajęć, często pozostaje niedoceniona w naszym 
dwustopniowym systemie pracy akademickiej. Wielu adiunktów pracuje na pełnym 
etacie, ale nie wzięto ich pod uwagę, ponieważ liczono tylko ich godziny dydaktyczne. 
Ta ustawa to zmienia i jest dużym krokiem naprzód w kierunku rozwiązania kryzysu 
zadłużenia studenckiego, który uniemożliwia tak wielu mieszkańcom stanu Nowy Jork 
udanego życia”.  
  
Prezydent United University Professions (UPP), Fred Kowal, powiedział: 
„Jesteśmy wdzięczni i podekscytowani, że gubernator Hochul podpisze tę ważną 
ustawę, która pomoże tysiącom pracowników publicznych borykających się z długiem 
studenckim uzyskać umorzenie części lub całości tego zadłużenia w ramach 
federalnego programu PSLF. Dziękuję również senatorowi Kevinowi Thomasowi i 
członkowi Zgromadzenia, Harveyowi Epsteinowi, sponsorom tej ustawy. Związek 
zawodowy UUP był głównym orędownikiem tej ustawy podczas głosowania, ponieważ 
rozszerza ona uprawnienia do skorzystania z Programu umarzania kredytów 
zaciągniętych przez pracowników służby publicznej, zapewniając możliwość 
skorzystania z niego wielu adiunktom SUNY, którzy wcześniej byli wykluczeni z tej 
możliwości. Prawie 40% członków UUP to adiunkci. Dziękuję pani gubernator za mocne 
poparcie dla SUNY. Jest to ogromna wygrana dla naszego personelu, jak również 
pracowników publicznych w całym stanie”.  
  

###  
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