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Wsparcie dla kierowców 
W okresie kryzysu spowodowanego epidemią COVID-19, TLC oraz władze miejskie 
podejmują kroki dla zapewniania wsparcia kierowcom TLC, właścicielom pojazdów i 
firmom. Licencjonowani kierowcy TLC mogą skorzystać z Centrum Pomocy 
Kierowcom, oferującego porady finansowe i prawne oraz inne zasoby 
udostępniane przez władze miejskie, takie jak ubezpieczenie zdrowotne, usługi z 
zakresu zdrowia psychicznego i nie tylko.  
Skorzystaj z poniższych odsyłaczy, aby zapoznać się z dostępnymi zasobami. 
Najświeższe wytyczne Departamentu Zdrowia oraz więcej oferowanych przez 
władze miejskie zasobów dotyczących COVID-19 znaleźć można na stronie 
nyc.gov/coronavirus. 

 
Centrum Pomocy Kierowcom  

 
Centrum Pomocy Kierowcom to inicjatywa, w ramach której kierowcy mogą bezpłatnie 
skorzystać z porad finansowych, prawnych, zasobów z zakresu zdrowia i zdrowia 
psychicznego oraz pomocy przy ubieganiu się o przyznanie świadczeń. Jeszcze dziś 
umów się na spotkanie. 
 

o Jak się umówić na spotkanie 
o Często zadawane pytania 
o Ulotka Centrum Pomocy Kierowcom 

 

Zasiłki dla bezrobotnych stanu Nowy Jork  
Kierowcy posiadający licencję TLC, którzy mogli stracić zarobki w wyniku stanu 
zagrożenia zdrowia publicznego związanego z COVID-19 powinni zgłosić się do 
Departamentu Pracy Stanu Nowy Jork (NYS Department of Labor) w celu uzyskania 
zasiłku dla bezrobotnych. 

 
Kierowcy klasyfikowani jako pracownicy przez Departament Pracy Stanu Nowy Jork 
spełniają warunki otrzymania zasiłków w ramach tradycyjnego ubezpieczenia od utraty 
pracy (Unemployment Insurance, UI). Wnioski można składać online za pośrednictwem 
strony labor.ny.gov/signin. 

 

Samozatrudnieni lub pracujący jako niezależni podwykonawcy kierowcy posiadający 
licencję TLC spełniają teraz warunki otrzymania zasiłków w ramach Programu wsparcia 
bezrobotnych z powodu pandemii (Pandemic Unemployment Assistance, PUA) w postaci 
zwiększonych zasiłków z tytułu ubezpieczenia od utraty pracy (UI) zapewnianych przez  

https://portal.driverresourcecenter.tlc.nyc.gov/
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https://www1.nyc.gov/site/coronavirus/index.page
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federalną ustawę CARES. Aby skorzystać z zasiłków w ramach Programu wsparcia 
bezrobotnych z powodu pandemii (PUA), należy najpierw złożyć wniosek do stanowego 
Departamentu Pracy. 

 
Co należy zrobić: 

• Wnioski można składać online za pośrednictwem strony labor.ny.gov/signin. 

• Wnioski można składać telefonicznie, dzwoniąc pod numer 1-888-209-8124 

• Kliknij tutaj, aby pobrać schemat procesu składania wniosku 

• Kliknij tutaj, aby pobrać ulotkę przygotowaną przez Departament Pracy Stanu Nowy 
Jork 

 
Możesz spełniać warunki uzyskania: 

• Zasiłku UI lub PUA na okres 39 tygodni 

• Dodatkowe 600 $/tydzień do 31 lipca 2020 r. 
 
 

Kierowcy posiadający licencję TLC mogą ubiegać się o zasiłek w ramach ubezpieczenia od 
utraty pracy (UI) lub Programu wsparcia bezrobotnych z powodu pandemii (PUA), nawet 
jeżeli nadal uzyskują jakieś przychody z tytułu ograniczonej liczby przewozów lub 
alternatywnych form pracy jako kurierzy DeliveryTLC. 

 

Zasiłki UI i PUA są wypłacane przez Departament Pracy Stanu Nowy Jork. W celu 
uzyskania dalszych informacji prosimy odwiedzić stronę dotyczącą ustawy CARES lub 
zapoznać się z często zadawanymi pytaniami dotyczącymi ubezpieczenia od utraty pracy 
w czasie stanu zagrożenia związanego z epidemią koronawirusa. 

 
 
Pomoc żywnościowa  

 
Wszyscy mieszkańcy Nowego Jorku mogą otrzymać bezpłatne posiłki w jadłodajniach 
lub punktach wydawania posiłków na obszarze miasta. Więcej informacji znajduje się na 
stronie: www.nyc.gov/GetFoodNYC. 

 

Wsparcie finansowe  

Masz trudności w opłaceniu rachunków? 
 

Skorzystaj z BEZPŁATNEJ poufnej porady prawnej w Ośrodku Wsparcia Finansowego 
Miasta Nowy Jork (NYC Financial Empowerment Center). 

https://applications.labor.ny.gov/IndividualReg/?TYPE=33554433&REALMOID=06-b0d30d94-a224-104a-b476-839b26b50cb3&GUID&SMAUTHREASON=0&METHOD=GET&SMAGENTNAME=%24SM%24ThT5WVUR1XkGiy4UhP34jv09ppEYsY5V%2b%2bhuQYmYxeVseon5yi64QNm3b%2fN7fNeC&TARGET=%24SM%24HTTPS%3a%2f%2fapplications%2elabor%2eny%2egov%2fIndividual%2f
https://www.labor.ny.gov/ui/pdfs/cares-act-need-to-know-flowchart.pdf
https://www.labor.ny.gov/ui/pdfs/cares-act-need-to-know.pdf
https://www1.nyc.gov/site/tlc/drivers/tlc-driver-food-delivery.page
https://www.labor.ny.gov/home/
https://www.labor.ny.gov/ui/cares-act.shtm
https://labor.ny.gov/ui/pdfs/ui-covid-faq.pdf
https://labor.ny.gov/ui/pdfs/ui-covid-faq.pdf
https://gcc01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.nyc.gov%2FGetFoodNYC&data=02%7C01%7Cmillerkat%40tlc.nyc.gov%7C13f674d0951a4b189e5808d7dd6a215c%7C32f56fc75f814e22a95b15da66513bef%7C0%7C0%7C637221320349928046&sdata=PIuQLf8lX5QdnYaRFzsKq9Pk%2FXcFPSEJ25KMTi8eVAw%3D&reserved=0
https://www1.nyc.gov/site/dca/consumers/get-free-financial-counseling.page
https://www1.nyc.gov/site/dca/consumers/get-free-financial-counseling.page
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Z uwagi na trwające zagrożenie dla zdrowia spowodowane COVID-19 i potrzebę 
zachowania większego dystansu społecznego, wszystkie ośrodki wsparcia finansowego 
oferują teraz doradztwo finansowe w postaci rozmów telefonicznych. Aby umówić się na 
rozmowę z zakresu doradztwa finansowego, kliknij tutaj. Aby uzyskać więcej informacji 
na temat rozmów z zakresu doradztwa finansowego, przejdź na stronę z często 
zadawanymi pytaniami lub kliknij tutaj. 

 
Usługi dla małych przedsiębiorstw 

Pomoc finansowa dla przedsiębiorstw dotkniętych epidemią COVID-19 jest teraz dostępna 
za pośrednictwem Amerykańskiej Agencji ds. Małych Przedsiębiorstw (U.S. Small 
Business Administration, SBA). 

 
Pożyczki będą przyznawane przez SBA na zasadzie kolejności zgłoszeń, zatem ważne, by 
złożyć wniosek tak szybko, jak to możliwe. W wypadku pytań dotyczących programów 
SBA, wyślij e-mail pod adres answerdesk@sba.gov. 

 

Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji na temat pomocy pożyczkowej oraz 
doradztwa dla małych przedsiębiorstw oferowanych przez SBA w czasie epidemii 
COVID-19. Porównanie programów SBA znajdziesz tutaj. 

 

Wnioski o zasiłki publiczne  

Miejska Agencja Zarządzania Zasobami Ludzkimi (HRA) może pomóc w składaniu 
wniosków o zasiłki publiczne za pośrednictwem AccessHRA. Dotyczy to Programu 
Dożywiania (Supplemental Nutrition Assistance Program, SNAP), Pomocy Finansowej 
oraz odnowienia Medicaid. Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji. 

 
 

Komórka ochrony praw kierowców  
 

Komórka ochrony praw kierowców zajmuje się ochroną praw wszystkich kierowców 
taksówek i pojazdów do wynajęcia. Komórka bada skargi składane przez posiadaczy 
licencji TLC, którzy twierdzą, że padli ofiarą niezgodnego z prawem zachowania, w tym: 

 
• Nieuzyskania należnej zapłaty za odbyty kurs 
• Braku zwrotu zabezpieczenia kierowcy 

• Niedostarczenia kierowcom egzemplarzy dokumentów wymaganych przez TLC, w 
tym dotyczących leasingu lub pokwitowań 

• Przekroczenia kwot należnych z tytułu leasingu lub zakupu pojazdu 
• Aktów kradzieży tożsamości 
• Odwetu za złożenie skargi do TLC 

https://a866-dcwpwb.nyc.gov/talkmoney/book-appointment
https://a866-dcwpwb.nyc.gov/talkmoney/faq
https://a866-dcwpwb.nyc.gov/talkmoney/faq
https://gcc01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.sba.gov%2Ffunding-programs%2Floans%2Fcoronavirus-relief-options&data=02%7C01%7Cmillerkat%40tlc.nyc.gov%7C13f674d0951a4b189e5808d7dd6a215c%7C32f56fc75f814e22a95b15da66513bef%7C0%7C0%7C637221320349928046&sdata=OJ9thoKA8VkWLB4tHpWv6rXOflbuWm2mFye%2FDXlaWjs%3D&reserved=0
https://gcc01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.sba.gov%2Ffunding-programs%2Floans%2Fcoronavirus-relief-options&data=02%7C01%7Cmillerkat%40tlc.nyc.gov%7C13f674d0951a4b189e5808d7dd6a215c%7C32f56fc75f814e22a95b15da66513bef%7C0%7C0%7C637221320349928046&sdata=OJ9thoKA8VkWLB4tHpWv6rXOflbuWm2mFye%2FDXlaWjs%3D&reserved=0
https://gcc01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.sba.gov%2Ffunding-programs%2Floans%2Fcoronavirus-relief-options&data=02%7C01%7Cmillerkat%40tlc.nyc.gov%7C13f674d0951a4b189e5808d7dd6a215c%7C32f56fc75f814e22a95b15da66513bef%7C0%7C0%7C637221320349928046&sdata=OJ9thoKA8VkWLB4tHpWv6rXOflbuWm2mFye%2FDXlaWjs%3D&reserved=0
mailto:answerdesk@sba.gov
https://gcc01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.sba.gov%2Fpage%2Fcoronavirus-covid-19-small-business-guidance-loan-resources&data=02%7C01%7Cmillerkat%40tlc.nyc.gov%7C13f674d0951a4b189e5808d7dd6a215c%7C32f56fc75f814e22a95b15da66513bef%7C0%7C0%7C637221320349928046&sdata=4ndY0kQZdn1DKA1Zuqe%2BKlVYfWb5w0D6HBYplHyGCWU%3D&reserved=0
https://gcc01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww1.nyc.gov%2Fsite%2Fsbs%2Fbusinesses%2Fcovid19-financial-assistance-programs-comparison.page&data=02%7C01%7Cmillerkat%40tlc.nyc.gov%7C13f674d0951a4b189e5808d7dd6a215c%7C32f56fc75f814e22a95b15da66513bef%7C0%7C0%7C637221320349938009&sdata=zBP%2F5uTgoSDEnnN0xcPs6qLfLMMPraT1pKIH0m2NDQA%3D&reserved=0
https://a069-access.nyc.gov/accesshra/
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Komórka analizuje również regulaminy wprowadzane przez Komisję ds Taksówek i 
Limuzyn Miasta Nowy Jork (New York City Taxi and Limousine Commission) w celu 
zabezpieczenia praw kierowców i regularnie prowadzi szkolenia dotyczące praw 
kierowców na terenie miasta Nowy Jork. Jak dotąd komórka pomogła odzyskać 
kierowcom ponad 3,2 miliona $. 

 
W celu uzyskania dalszych informacji zadzwoń pod numer (718) 391-5539 lub 

napisz e-mail na adres driverprotection@tlc.nyc.gov. 

Powiązane informacje: 
 
• Karta Praw Kierowcy Taksówki Stanowiącej Część Floty (Taxi Fleet Driver’s Bill of 

Rights) (PDF) 
• Karta Praw Kierowcy Własnej Taksówki (Taxi DOV Driver’s Bill of Rights) (PDF) 

 
 

Usługi prawne  

• Usługi prawne miasta Nowy Jork 
o Telefon: 917-661-4500 
o Strona internetowa: http://www.legalservicesnyc.org/ 

• New York Legal Assistance Group 
o Telefon: 212-613-5000 
o Strona internetowa: https://nylag.org/ 

• Legal Aid Society 
o Telefon: 212-577-3300 
o Strona internetowa: http://www.legal-aid.org/en/home.aspx 

• NYPIRG 
o Strona internetowa: https://www.nypirg.org/sccac/ 

• Law Help NY 
o Strona internetowa: https://www.lawhelpny.org/ 

 

Rejestracja wyborców  
 
Aby zarejestrować się jako wyborca oraz sprawdzić status rejestracji wyborcy w Komisję 
Wyborczej Miasta Nowy Jork, odwiedź stronę internetową Komisji Wyborczej Miasta 
Nowy Jork. 

mailto:driverprotection@tlc.nyc.gov
https://www1.nyc.gov/assets/tlc/downloads/pdf/fleet_drivers_rights_poster.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/tlc/downloads/pdf/fleet_drivers_rights_poster.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/tlc/downloads/pdf/fleet_drivers_rights_poster.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/tlc/downloads/pdf/dov_drivers_rights_poster.pdf
http://www.legalservicesnyc.org/
https://nylag.org/
http://www.legal-aid.org/en/home.aspx
https://www.nypirg.org/sccac/
https://www.lawhelpny.org/
https://www.vote.nyc.ny.us/html/home/home.shtml
https://www.vote.nyc.ny.us/html/home/home.shtml
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