
 
Do natychmiastowej publikacji: 16.09.2022  GUBERNATOR KATHY HOCHUL 

 
 

GUBERNATOR HOCHUL OSTRZEGA MIESZKAŃCÓW STANU NOWY JORK 
PRZED OSZUSTWAMI ZWIĄZANYMI Z UMORZENIEM FEDERALNYCH 

KREDYTÓW STUDENCKICH  
  

Zapowiedź przeznaczenia środków finansowych na pomoc w spłacie kredytów 
studenckich spowodowała wzrost liczby oszustw  

  
Osoby mające zaciągnięte kredyty studenckie powinny korzystać wyłącznie z 
zaufanych stron rządowych i uważać na podejrzane oferty pomocy w spłacie 

kredytów  
  
  

Gubernator Kathy Hochul wydała dziś ostrzeżenie przed oszustami, którzy wykorzystują 
ogłoszony niedawno plan umorzenia kredytów studenckich do kradzieży pieniędzy i 
danych osobowych kredytobiorców. Oszuści podszywają się pod agencje rządowe i 
obiecują natychmiastową pomoc w spłacie kredytu studenckiego. Kredytobiorcy powinni 
zachować czujność, uzyskiwać informacje z sprawdzonych źródeł i przygotować się na 
możliwe oszustwa związane z nowym planem pomocy. Wczoraj gubernator Hochul 
podpisała 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 definiują jednoznacznie, 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 programu.  
  
„Mieszkańcy stanu Nowy Jork ciężko pracują na swoje utrzymanie, dlatego doceniają 
plan umorzenia kredytów studenckich, który będzie miał kluczowe znaczenie dla 
zmniejszenia presji związanej z rosnącym zadłużeniem społeczeństwa” – powiedziała 
gubernator Hochul. „Niestety, osoby pozbawione skrupułów i oszuści wykorzystują to 
jako okazję do zarobku kosztem innych. Mam ważną wiadomość dla oszustów: nie 
pozwolimy wam wykorzystywać ciężko pracujących mieszkańców naszego stanu. 
Zachęcam wszystkich do zachowania czujności i korzystania ze sprawdzonych źródeł 
informacji, aby powstrzymać działania przestępców”.  
  
Co trzeba wiedzieć o federalnym planie umarzania kredytów studenckich:  
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24 sierpnia 2022 r. administracja prezydenta Bidena ogłosiła trzyczęściowy plan 
pomocy osobom pracującym i należącym do klasy średniej, które zaciągnęły federalne 
kredyty studenckie. Plan obejmuje:  

1. Ostateczne przedłużenie przerwy w spłacie kredytów studenckich do 31 grudnia 
2022 r. oraz umorzenie kredytów w wysokości do 20 000 USD w przypadku 
kwalifikujących się osób.  

2. Usprawnienie Programu umarzania kredytów zaciągniętych przez pracowników 
służby publicznej i utworzenie nowego planu spłat na podstawie dochodów, aby 
zmniejszyć przyszłe raty miesięczne dla kredytobiorców o niższych i średnich 
dochodach.  

3. Obniżenie kosztów studiów w celu ochrony przyszłych studentów.  

  
Departament Edukacji USA pracuje nad szybkim wprowadzeniem usprawnień w 
programach kredytów studenckich, ale na szczegóły trzeba jeszcze poczekać. 
Departament Edukacji zaleca osobom zainteresowanym zalogowanie się na konto 
StudentAid.gov i sprawdzenie poprawności danych kontaktowych oraz 
zasubskrybowanie alertów w celu bezzwłocznego uzyskania dostępu do nowych 
informacji zaraz po ich opublikowaniu.  
  
Jak uniknąć oszustw związanych z umarzaniem kredytów studenckich:  
  

1. Szukaj informacji z zaufanych źródeł. Informacje należy pozyskiwać wyłącznie 
ze stron, których adresy kończą się na „.gov”. Departament Edukacji USA 
uruchomił niedawno specjalną stronę, na której kredytobiorcy mogą znaleźć 
dokładne i aktualne informacje o programie pomocy. Strona ta zawiera nie tylko 
ogólne informacje, ale także szczegółową sekcję najczęściej zadawanych pytań, 
w której zawarto wiele ważnych faktów na temat planu umarzania kredytów 
studenckich.  

2. Nie ufaj żadnej osobie ani programowi, które obiecują wcześniejszy lub 
specjalny dostęp do pomocy albo gwarancję uzyskania 
kwalifikacji. Pojawiły się już doniesienia o firmach, które za opłatą oferują 
zwolnienie z obowiązku spłaty, umorzenie lub unieważnienie kredytu. Mogą one 
również oferować pomoc we wcześniejszym złożeniu wniosku o umorzenie. 
Proces składania wniosków o umorzenie kredytów zostanie uruchomiony na 
początku października i nie ma możliwości wcześniejszego złożenia wniosku. 
Żaden kredytobiorca nie musi płacić za pomoc w uzyskaniu umorzenia 
federalnego kredytu studenckiego. Wszelkie oferty tego rodzaju są oszustwem.  

3. Nie podawaj żadnym osobom, które się z Tobą skontaktują, swoich danych 
osobowych, identyfikatora Federal Student Aid ani numeru ubezpieczenia 
społecznego. Żaden pracownik Departamentu Edukacji nie będzie dzwonił ani 
wysyłał SMS-ów do kredytobiorców w sprawie tej inicjatywy. Należy kontaktować 
się wyłącznie z przedstawicielami Departamentu Edukacji Stanów 
Zjednoczonych i nie wolno ujawniać nikomu swoich danych osobowych ani hasła 
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do konta. Prawdziwe wiadomości e-mail do kredytobiorców są wysyłane tylko z 
adresu noreply@studentaid.gov.  

4. Jeśli natrafisz na oszusta, zgłoś to. Złóż skargę na oficjalnej stronie agencji 
Federal Student Aid lub skontaktuj się z Federalną Komisją Handlu. Tutaj 
znajdziesz dodatkowe wskazówki i materiały przygotowane przez Departament Edukacji USA.  

  
Sekretarz Stanu, Robert J. Rodriguez, powiedział: „W czasie gdy wielu mieszkańców 
stanu Nowy Jork ma problemy ze spłatą kredytów studenckich i potrzebuje szybkiej 
pomocy, oszuści próbują wykorzystać sytuację. Wydział Ochrony Konsumentów Stanu 
Nowy Jork przypomina kredytobiorcom, aby korzystali tylko z zaufanych stron 
rządowych i nie odpowiadali na oferty uzyskania umorzenia ze względu na dużą liczbę 
prób oszustw, które pojawiły się po niedawnym ogłoszeniu przez rząd federalny 
informacji o planowanym umorzeniu kredytów studenckich”.  
  
Senator stanowy Kevin Thomas powiedział: „Z żalem obserwuję, jak radość 
mieszkańców i duże zainteresowanie długo oczekiwaną pomocą federalną w spłacie 
kredytów studenckich stworzyły nowe możliwości dla oszustów, którzy wykorzystują 
osoby potrzebujące pomocy. Apeluję do mieszkańców stanu Nowy Jork, aby zachowali 
czujność i korzystali tylko z zaufanych stron internetowych z końcówką «.gov» do 
poszukiwania informacji na temat planu umarzania kredytów studenckich”.  
  
Członek Zgromadzenia, Harvey Epstein, powiedział: „Apeluję do mieszkańców stanu 
Nowy Jork, aby uważali na oszustwa związane z umorzeniem kredytów studenckich. 
Staramy się, aby jak najwięcej osób mogło skorzystać z umorzenia, ale z przykrością 
obserwujemy też, że oszuści próbują wykorzystać naiwność kredytobiorców. Dobra 
wiadomość jest taka, że można się przed nimi chronić. Dziękuję gubernator Hochul za 
priorytetowe potraktowanie kwestii umarzania kredytów studenckich i ochrony 
kredytobiorców przed oszustwami”.  
  
Wydział Ochrony Konsumentów Stanu Nowy Jork świadczy usługi mediacji między 
konsumentami a firmami w przypadku braku możliwości samodzielnego osiągnięcia 
porozumienia przez konsumenta. Od poniedziałku do piątku w godzinach 8:30-16:30 (z 
wyłączeniem świąt państwowych) dostępna jest infolinia konsumencka pod numerem 1-
800-697-1220, a pod adresem https://dos.ny.gov/consumer-protection przez cały czas 
można składać skargi i zażalenia.  
  
Więcej wskazówek dotyczących ochrony konsumentów można znaleźć w mediach 
społecznościowych wydziału – na Twitterze: @NYSConsumer i Facebooku: 
www.facebook.com/nysconsumer.  
  

###  

  

 
Dodatkowe wiadomości są dostępne na stronie www.governor.ny.gov 
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ZREZYGNUJ 

mailto:noreply@studentaid.gov
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fstudentaid.gov%2Fresources%2Fscams&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C3f1d87d687d64f5c250c08da97fd8057%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637989412282683945%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=C358bF7qZhCfD3F4PLUPKAIEZ3ak2qYdN4gQanH75bQ%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdos.ny.gov%2Fconsumer-protection&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C3f1d87d687d64f5c250c08da97fd8057%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637989412282683945%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=9B0o7BWS2kd3nZit1%2BzV8cOQXRSi9YTdOYxHqacPOAI%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.twitter.com%2FNYSConsumer&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C3f1d87d687d64f5c250c08da97fd8057%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637989412282683945%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=VSFUFmn%2Fq5WSceVP8I8%2FqMskI%2Bt64JzsK6HxQR0Zzo4%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FNYSConsumer&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C3f1d87d687d64f5c250c08da97fd8057%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637989412282683945%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=17iJ%2FIbIF7OiGy3j87d%2BRFLo5CC1P7%2F7dLrOUjrFQcs%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C3f1d87d687d64f5c250c08da97fd8057%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637989412282683945%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=nMJZLTKvDqfj%2Fi0n7wMiuTbSm6p%2B64StCekbnod329Q%3D&reserved=0
mailto:press.office@exec.ny.gov
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fit.cwnls.com%2Fapp%2Fitpage.nsf%2Funsubscribe.xsp%3Faction%3Dunsubscribe%26id%3D1100PRESC163CE973C362278852588BF0058150500000000000000000000000000000000&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C3f1d87d687d64f5c250c08da97fd8057%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637989412282683945%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=9Gf1cr5COmxxrW0MANOAy89iY5UPrrm61Deyu7gx7H8%3D&reserved=0

