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GUBERNATOR HOCHUL PODPISUJE PAKIET USTAW W CELU WALKI Z 
KRYZYSEM OPIOIDOWYM  

  
Ustawa S.911/A.2354 dotyczy posiadania antagonistów receptorów opioidowych  

  
Ustawa S.1795/A.533 dotyczy ustanowienia programu stosowania leczenia 

wspomaganego lekami dla osób osadzonych w zakładach karnych  
  

Ustawa S.2523/A.868 dekryminalizuje posiadanie i sprzedaż igieł podskórnych i 
strzykawek  

  
Ustawa S.6044/A.128 ustanawia internetowy katalog dystrybutorów antagonistów 

receptorów opioidowych  
  

Ustawa S.7228/A.5511 dotyczy programu alternatywnego dla niektórych 
sprawców przestępstw  

  
Gubernator Kathy Hochul podpisała dziś w John Jay College ustawy (S.911/A.2354, 
S.1795/A.533, S.2523/A.868, S.6044/A.128, S.7228/A.5511), których celem jest 
zmniejszenie liczby zgonów z powodu przedawkowania narkotyków w stanie Nowy 
Jork i zachęcenie osób cierpiących na uzależnienie do szukania pomocy w powrocie 
do zdrowia.  
  
„Uzależnienie może dotknąć każdą rodzinę, nagle i dotkliwie – ci, którzy znaleźli się w 
pułapce błędnego koła, znaleźli się tam nie z własnej winy”, powiedziała Gubernator 
Hochul. „Jest to dla mnie sprawa osobista i jestem dumna, że mogę walczyć z 
kryzysem opioidowym, podpisującą wprowadzenie tych ustaw w życie. Nie ma nic 
wstydliwego w szukaniu pomocy w związku z używaniem substancji i chcę, aby 
wszyscy mieszkańcy Nowego Jorku wiedzieli, że jesteśmy do ich dyspozycji. Leczenie 
powinno być zawsze dostępne dla tych, którzy go potrzebują”.  
  
Ustawa S.911/A.2354 zmienia prawo postępowania karnego, prawo i zasady praktyki 
cywilnej oraz prawo wykonawcze w celu promowania stosowania antagonistów 
receptorów opioidowych w zapobieganiu przedawkowania narkotyków. Ten projekt 
ustawy zdekryminalizuje posiadanie antagonistów receptorów opioidowych, które są 
lekami blokującymi działanie opioidów poprzez przyłączenie się do receptorów 
opioidowych bez ich aktywacji.  
  



Ustawa S.1795/A.868 ma na celu ustanowienie programu stosowania wspomaganego 
lekami leczenia zaburzeń związanych z używaniem substancji dla osób osadzonych w 
stanowych i lokalnych zakładach karnych. Rozszerzenie terapii wspomaganej lekami 
(MAT) w placówkach stanowych i lokalnych umożliwi osobom osadzonym dostęp do 
leków i terapii, które dadzą im szansę na pokonanie uzależnienia i zmniejszą 
prawdopodobieństwo przedawkowania narkotyków po powrocie do społeczeństwa.  
  
Ustawa S.2523/A.868 dekryminalizuje posiadanie i sprzedaż igieł podskórnych i 
strzykawek. Akt dekryminalizacji akcesoriów związanych z narkotykami przyczynia się 
do bezpieczeństwa publicznego poprzez umożliwienie stosowania podejścia 
polegającego na redukcji szkód w przypadku osób cierpiących na zaburzenia związane 
z używaniem substancji oraz poprzez zmniejszenie tempa przenoszenia HIV i 
wirusowego zapalenia wątroby.  
  
Ustawa S.6044/A.128 ustanawia internetowy katalog dystrybutorów antagonistów 
receptorów opioidowych, czyniąc je bardziej dostępnymi dla mieszkańców stanu Nowy 
Jork, którzy mogą chcieć wyposażyć się w te ratujące życie leki. Katalog ma być 
prowadzony przez Biuro ds. Usług i Wsparcia dla Osób z Uzależnieniami (Office of 
Addiction Services and Supports) na jego stronie internetowej.  
  
Ustawa S.7228/A.5511 rozszerza liczbę kwalifikujących się przestępstw popełnionych 
przez osoby z zaburzeniami spowodowanymi przez używanie substancji 
psychoaktywnych, które mogą być brane pod uwagę przy skierowaniu do 
alternatywnego programu leczenia uzależnień (tzw. judicial diversion), i aktualizuje 
termin „nadużywanie substancji” na „używanie substancji”. Dzięki temu sędziowie 
mogą skierować daną osobę na leczenie zamiast do więzienia, co daje jej większe 
szanse na udaną, długoterminową rehabilitację.  
  
Senator Pete Harckham powiedział: „Podpisując te pięć ustaw związanych z 
zapobieganiem przedawkowaniu, w tym jedną, którą osobiście wprowadziłem, a która 
tworzy internetowy katalog lokalizujący wszystkich dystrybutorów w całym kraju leków 
stosowanych w przypadku przedawkowania opioidów, Gubernator Hochul pomaga 
ratować życie naszych bliskich i sąsiadów. Jednak wielu z nich nadal boryka się z 
zaburzeniami wynikającymi z używania substancji i wieloma związanymi z tym 
wyzwaniami. Musimy nadal współpracować, aby zapewnić ludziom wszelkie 
możliwości leczenia uzależnień, co pozwoli im uporać się z nałogiem i odzyskać dobry 
stan zdrowia”.  
  
Senator Gustavo Rivera powiedział: „W obliczu narastającego kryzysu zdrowia 
publicznego oraz rosnącej liczby przedawkowań i zwiększonego użycia substancji 
psychoaktywnych w związku ze stresem związanym z globalną pandemią, prawo stanu 
Nowy Jork musi obejmować środki redukcji szkód, które faktycznie uratują życie i 
ochronią nasze społeczności. Dziś Gubernator Hochul podjęła istotny krok, aby pomóc 
mieszkańcom stanu Nowy Jork zmagającym się z używaniem substancji, podpisując 
szereg środków prawnych, w tym mój projekt ustawy o dekryminalizacji strzykawek, 
które zamiast kryminalizacji kierują nas w stronę skutecznego leczenia. Z 



niecierpliwością czekam na dalszą współpracę z Gubernator i zwolennikami redukcji 
szkód, aby kontynuować pełne współczucia i skoncentrowane na zdrowiu wysiłki na 
rzecz zakończenia kryzysu przedawkowania w naszym stanie”.  
  

Senator Jamaal Bailey powiedział: „Aby naprawdę skutecznie przeciwdziałać 
kryzysowi opioidowemu, musimy traktować go jak zagrożenie dla zdrowia publicznego 
i zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby pomoc dotarła do najbardziej potrzebujących. 
Stanowy wymiar sprawiedliwości w sprawach karnych był zdecydowanie zbyt długo 
pomijany w wysiłkach na rzecz walki z kryzysem opioidowym, który spustoszył 
społeczności Bronksu i całego stanu. Dziś podejmujemy historyczny krok w celu 
ustanowienia kompleksowego modelu opieki i rozszerzenia dostępu do ratującego 
życie leczenia dla osadzonych w więzieniach mieszkańców stanu Nowy Jork 
zmagających się z uzależnieniem. Podpisane dziś ustawy są niezbędne w naszych 
ciągłych wysiłkach na rzecz reformy stanowego systemu sądownictwa karnego i 
promowania w stosunku do używania narkotyków podejścia leczniczego i 
terapeutycznego, a nie represyjnego. Ta ustawa pozwoli ocalić dużą liczbę istnień 
ludzkich, wypełni lukę w dostępie do opieki zdrowotnej dla osób osadzonych w 
więzieniach, zmniejszy recydywę i pomoże tym osobom powrócić do swoich 
społeczności. Chcę podziękować Gubernator Hochul za podpisanie tych historycznych 
ustaw, Liderce większości w Senacie – Andrei Stewart-Cousins, Przewodniczącemu 
Zgromadzenia – Carlowi Heastie, Członkini Zgromadzenia – Dianie C. Richardson, 
Członkini Zgromadzenia – Lindzie B. Rosenthal, moim kolegom w obu izbach oraz 
wszystkim adwokatom, którzy niestrudzenie walczyli o uchwalenie tych ustaw”.  

  
Senator James Sanders Jr. powiedział: „Uzależnienie od opioidów jest plagą dla 
naszego społeczeństwa – powoduje ogromny ból i cierpienie osób uzależnionych, ich 
rodzin i przyjaciół. Według danych CDS, w 2019 r. w całym kraju z powodu 
przedawkowania opioidów życie straciło prawie 50 000 osób. Ta ustawa doprowadzi 
do zmniejszenia liczby zgonów spowodowanych opioidami, zachęcając ludzi do 
stosowania leków, które mogą uratować życie, ponieważ ich posiadanie nie będzie 
wykorzystywane jako dowód przeciwko nim w sądzie”.  
  

Członek Zgromadzenia, Richard Gottfried, powiedział: „Administracja stanu Nowy 
Jork pracuje nad dostępem do strzykawek od czasu zalegalizowania posiadania 
strzykawek dostępnych bez recepty w 2000 roku. Programy wymiany strzykawek 
stanowią krytyczne narzędzie w walce o ograniczenie przenoszenia HIV/AIDS i 
wirusowego zapalenia wątroby typu C oraz o ochronę zdrowia osób zażywających 
narkotyki. Niestety, ludzie nadal są aresztowani z powodu technicznych luk w prawie. 
Ustawa, którą podpisuje Gubernator Hochul, zakończy pracę nad dekryminalizacją 
posiadania tych przedmiotów. Dziękuję wielu zwolennikom i promotorowi ustawy na 
forum Senatu stanowego, Gustavo Rivera, za lata ciężkiej pracy nad tą kwestią i 
wyrażam uznanie dla Gubernator Hochul za jej szybkie działanie i podpisanie tej 
ważnej ustawy”.  
  
Członkini Zgromadzenia, Linda B. Rosenthal, powiedziała: „Więcej mieszkańców 
stanu Nowy Jork stracił życie z powodu przedawkowania w 2020 roku niż kiedykolwiek 



wcześniej, co tyko podkreśla pilną potrzebę rozszerzenia usług wsparcia i środków 
redukcji szkód używania substancji. Ten pakiet ustaw uznaje, że uzależnienie należy 
traktować jako kwestię zdrowia publicznego, a nie jako moralną porażkę. Zważywszy, 
że aż 80% osadzonych w więzieniach mieszkańców stanu Nowy Jork zmaga się z 
zaburzeniami używania substancji, jestem dumna, że zmagającym się z uzależnieniem 
osobom pozbawionym wolności w końcu udostępnimy leczenie farmakologiczne, 
podobnie jak to ma miejsce w przypadku każdego innego schorzenia. Jestem również 
dumna z tego, że nalokson – lek, który nadal ratuje niezliczoną liczbę istnień ludzkich, 
stał się bardziej dostępny dzięki katalogowi, który pozwoli mieszkańcom stanu Nowy 
Jork łatwo ustalić miejsce jego dystrybucji w lokalnej społeczności. Ten pakiet ustaw, w 
tym długo oczekiwana dekryminalizacja strzykawek podskórnych i rozszerzony dostęp 
do leczenia poprzez sądowe skierowanie na program alternatywny, stanowi wyraźny 
sygnał, że stan Nowy Jork jest liderem w walce z przedawkowaniem. Dziękuję 
Gubernator Hochul za podpisanie tych ustaw”.  

  

Członek Zgromadzenia, Jeffrey Dinowitz, powiedział: „Antagoniści receptorów 
opioidowych, np. nalokson (Narcan) są niezwykle istotnym narzędziem w walce ze 
śmiertelnością z powodu przedawkowania i powinniśmy robić wszystko, co w naszej 
mocy, aby zachęcić do zapewnienia ich szerokiej dostępności. Eksperci, w tym 
podmioty zajmujące się leczeniem uzależnień od narkotyków, lekarze i organy 
ścigania, wszyscy podkreślali znaczenie dostępności antagonistów receptorów 
opioidowych w celu zapobiegania zgonom z powodu przedawkowania. Dziękuję 
Gubernator Hochul za podpisanie tej ważnej ustawy, aby ludzie, którzy mają szansę na 
odwrócenia skutków przedawkowania substancji, nie unikali noszenia przy sobie 
Narcanu ze strachu przed grożącymi im konsekwencjami prawnymi”.  
  
John Coppola, Dyrektor New York Association of Alcoholism i Substance Abuse 
Providers, powiedział: „Ponieważ w stanie Nowy Jork nadal borykamy się z epidemią 
przedawkowania i uzależnienia, podpisane dzisiaj przez Gubernator Hochul ustawy 
pomogą skierować nasze działania bardziej w kierunku kompleksowego podejścia do 
zdrowia publicznego i zapewniają istotne narzędzia, aby zapewnić, że wszyscy ludzie 
mają dostęp do opieki, której potrzebują”.  
Ellen Morehouse, Dyrektor Student Assistance Services Corporation powiedział: 
„Wyrażam uznanie dla Gubernator Hochul za jej ciągłą troskę o tych, którzy cierpią z 
powodu kryzysu opioidowego i doceniam jej inicjatywę w podejmowaniu kroków w celu 
rozwiązania tej kolejnej pandemii dotykającej mieszkańców stanu Nowy Jork”.  
  
Donna Lieberman, Dyrektor wykonawcza New York Civil Liberties Union 
(NYCLU), powiedziała: „To prawo jest ważnym krokiem do zapewnienia 
potrzebującym osobom opieki medycznej, do której są uprawnieni i pozwala ratować 
im życie. Leki na zaburzenia używania opioidów nie są opcjonalne; są one niezbędne 
dla wielu mieszkańców stanu Nowy Jork cierpiących z powodu epidemii opioidów 
dotykającej nasze społeczeństwo. Bez tych przepisywanych przez lekarzy leków, 
osoby z zaburzeniami używania opioidów cierpią z powodu bolesnego zespołu 
abstynencyjnego i stoją w obliczu zwiększonego ryzyka nawrotu, przedawkowania i 
śmierci – skutków, które są dodatkowo nasilone dla osób leczących się z zaburzeń 



używania opioidów w więzieniach. Osoby osadzone zasługują na bezpieczeństwo, 
szacunek i godność, a urzędnicy stanowi i lokalni mają obowiązek zapewnić opiekę i 
respektować prawa osób pozbawionych wolności. Biorąc pod uwagę konsekwencje, 
jakimi mogą być życie albo śmierć, władze stanowe muszą potraktować szybkie 
wdrożenie tej ustawy jako najwyższy priorytet”.  
  
Seep Varma, Prezes New York Therapeutic Communities, powiedziała: „Wyrażam 
uznanie dla Gubernator Hochul za podpisanie tego ważnego aktu prawnego, który na 
tak wczesnym etapie jej urzędowania sygnalizuje, jak ważne jest zajęcie się epidemią 
opioidów i demonstruje zaangażowanie w zapewnienie dostępu do leczenia 
uzależnień, profilaktyki i usług odwykowych. Cieszę się na współpracę z Gubernator w 
celu opracowania strategii i rozwiązań, aby zająć się tym krytycznym problemem, który 
dotyczy tak wielu mieszkańców stanu Nowy Jork”.  
  
Allegra Schorr, Prezes organizacji Coalition of Medication-Assisted Treatment 
Providers and Advocates (COMPA), powiedziała: „COMPA wyraża uznanie dla 
Gubernator Kathy Hochul i ustawodawców stanu Nowy Jork za uchwalenie ustaw 
dotyczących przedawkowania opioidów, dekryminalizacji strzykawek (S2523/A868) 
oraz stosowania terapii wspomaganej lekami (MAT) w więzieniach i aresztach 
(S1795/A533). Ograniczony dostęp do leczenia wspomaganego farmakologicznie 
zagraża dobru osób osadzonych w więzieniach, u których ryzyko śmierci z powodu 
nawrotu uzależnienia od narkotyków po wyjściu na wolność jest do 12 razy wyższe. 
Wchodząca w życie ustawa gwarantuje, że wymagające tego osoby będą teraz miały 
dostęp do terapii wspomaganej farmakologicznie, co pozwoli przerwać nieludzkie 
praktyki leczenia osadzonych, którzy cierpią na zaburzenia związane z używaniem 
opioidów. Ograniczy to śmiertelne przedawkowania narkotyków, którym można 
zapobiec, oraz przenoszenie chorób zakaźnych”.  
  
Tracie Gardner, Wiceprezes ds. wsparcia prawnego Legal Action Center, 
powiedziała: „Legal Action Center docenia Gubernator Hochul za potraktowanie 
problemu przedawkowania substancji jako kluczowego priorytetu jej administracji, 
czego dowodem jest podpisana dzisiaj ustawa, która umożliwi skuteczne poradzenie 
sobie z trwającą epidemią przedawkowania. W szczególności, kluczowym sposobem 
na zapewnienie powrotu do zdrowia i wyjścia z nałogu dla osób używających narkotyki, 
jest dekryminalizacja posiadania strzykawek. Ponadto, leki stosowane w leczeniu 
zaburzeń związanych z używaniem substancji psychoaktywnych od dawna są 
uznawane za standard opieki, jednak zbyt długo osoby przebywające w więzieniach 
nie miały dostępu do tych leków, co bezpośrednio prowadziło do ogromnego wzrostu 
ryzyka przedawkowania, gdy osoby z zaburzeniami używania substancji powracają do 
społeczności. Ustawy, które Gubernator Hochul dziś podpisuje, zapewnią wreszcie 
dostęp do tych leków w więzieniach i aresztach w całym stanie, aby pomóc ludziom w 
powrocie do zdrowia i zatrzymać tę niszczycielską epidemię”.  
  
Kassandra Frederique, Dyrektor wykonawcza Drug Policy Alliance, powiedziała: 
„Dzisiaj podpisane ustawy stanowią milowy krok w rozwiązywaniu problemu 
przedawkowania substancji w stanie Nowym Jorku. Od dziesięcioleci Drug Policy 



Alliance, VOCAL-NY i nasi sojusznicy walczą o zniesienie sankcji karnych za 
posiadanie strzykawek oraz o rozszerzenie dostępu do bezpiecznych strzykawek jako 
narzędzia zdrowia publicznego. Podpisując ustawę o dekryminalizacji strzykawek, 
Gubernator Hochul słusznie przedkłada zdrowie publiczne i politykę opartą na 
dowodach naukowych nad nieudaną logikę drakońskiej wojny narkotykowej, która 
całkowicie zawiodła w zapewnieniu bezpieczeństwa mieszkańcom stanu Nowy Jork i 
przyczyniła się do wielu zgonów. Gubernator Hochul wyznacza również nowy kierunek 
działań, podpisując ustawę o rozszerzeniu dostępu do leków na zaburzenia związane z 
używaniem opioidów dla osób przebywających w aresztach i więzieniach w całym 
stanie Nowy Jork. Wierzymy, że więzienie nie jest rozwiązaniem problemu narkomanii, 
a ludzie, którzy zmagają się z uzależnieniem powinni korzystać z opieki medycznej. Na 
dzień dzisiejszy przedawkowanie jest jedną z głównych przyczyn zgonów osób, które 
niedawno wyszły z więzienia – obecny projekt ustawy ma na celu rozwiązanie 
problemu tych powszechnych, możliwych do uniknięcia zgonów z powodu 
przedawkowania. Włączenie osób do leczenia farmakologicznego odpowiedniego dla 
ich zaburzeń związanych z używaniem substancji jest właściwym krokiem w kierunku 
zmniejszenia ryzyka śmiertelnego przedawkowania i stworzenia możliwości 
długotrwałego wyleczenia z uzależnienia od opioidów, niezależnie od tego, czy osoby 
te przebywają w społeczności, czy też w zakładzie karnym. Ta ustawa zapewnia 
kluczowy dostęp do leczenia farmakologicznego, który zbyt długo był bezdusznie 
blokowany dla osób osadzonych w więzieniach. Wyrażamy uznanie dla Gubernator 
Hochul za podjęcie tych długo oczekiwanych kroków w celu rozwiązania problemu 
zgonów z powodu przedawkowania, którym można zapobiec, i oczekujemy dalszych 
szybkich działań, ponieważ stan Nowy Jork zmaga się z rekordowo wysokimi 
wskaźnikami tego typu zgonów. Aby skutecznie ratować życie, możemy i musimy 
przestawić się na politykę opartą na dowodach i zorientowaną na rozwiązania”.  
  
Liderzy VOCAL-NY's Users Union powiedzieli: „Jako ludzie, którzy zostali 
aresztowani za posiadanie strzykawek, i doświadczyli okrutnych skutków zespołu 
abstynencyjnego w aresztach i więzieniach, bardzo doceniamy, że Gubernator Hochul 
podpisała te dwie ustawy, podejmując tym samym niezbędny krok w kierunku 
zakończenia kryzysu przedawkowania substancji. Ale nasza walka nie jest jeszcze 
skończona. Czarnoskórzy mieszkańcy stanu Nowy Jork nadal napotykają bariery w 
dostępie do leków ratujących życie i są karani za używanie narkotyków w 
nieproporcjonalnie wysokim stopniu w stosunku do białych mieszkańców. Mamy 
nadzieję, że Gubernator Hochul sprawi, że ustawy te zostaną odpowiednio wdrożone i 
nadal będzie przewodzić podejmowanym w stanie Nowy Jork działaniom mającym na 
celu zakończenie rasistowskiej i klasowej wojny z narkotykami, która napędza nasz 
niszczycielski kryzys przedawkowania”.  
  
Kayla Simpson, adwokat z Prisoners' Rights Project w The Legal Aid Society, 
powiedziała: „Naszym klientom osadzonym w więzieniach stanowych zbyt długo 
odmawiano dostępu do leków, które są powszechnie uznane za standard opieki przy 
zaburzeniach związanych z używaniem opioidów. Ta bariera w dostępie do leczenia 
przez długi czas zmuszała naszych klientów do niepotrzebnego cierpienia, 
destabilizujących zakłóceń w procesie ich wychodzenia z uzależnienia oraz 



poważnego ryzyka przedawkowania i śmierci. Uchwalona ustawa jest środkiem o 
kluczowym znaczeniu dla zdrowia publicznego, umożliwiającym lekarzom stosowanie 
wobec osadzonych osób leczenia, które po prostu ratuje życie. The Legal Aid Society 
dziękuje senatorowi Jamaalowi Baileyowi i Członkini Zgromadzenia, Lindzie Rosenthal, 
za ich odważne działania na rzecz przyjęcia tej ustawy i wyrażamy uznanie dla 
Gubernator Kathy Hochul za jej podpisanie”.  

  
###  
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