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GUBERNATOR HOCHUL PODPISUJE USTAWĘ POPRAWIAJĄCĄ 
BEZPIECZEŃSTWO DZIECI W WIEKU SZKOLNYM  

  
Ustawa S.4661/A.7330 przewiduje przekazanie części środków z mandatów za 
niezgodne z prawem omijanie autobusu szkolnego na kompleksowy program 
szkolenia kierowców autobusów z naciskiem na edukację i kwestie związane z 

bezpieczeństwem  
  

Gubernator Kathy Hochul podpisała dzisiaj ustawę S.4661/A.7330, która przewiduje 
przekazanie części środków z mandatów za niezgodne z prawem omijanie autobusu 
szkolnego na kompleksowy program szkolenia kierowców autobusów z naciskiem na 
kwestie związane z bezpieczeństwem i ustanowienie specjalnego funduszu 
edukacyjnego dla kierowców. Celem nowego przepisu jest oduczenie kierowców 
omijania stojących autobusów szkolnych, a tym samym poprawa bezpieczeństwa dzieci 
w wieku szkolnym.  
  
„Zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom jest głównym priorytetem mojej administracji, 
dlatego podejmujemy działania na wszystkich frontach, aby osiągnąć ten cel” – 
powiedziała gubernator Hochul. „Kierowcy dobrze wiedzą, że nie powinni omijać 
stojących autobusów szkolnych, ale wciąż zdarzają się przypadki łamania tego 
przepisu. Jestem dumna, że mogę podpisać tę ustawę, która wprowadzi dodatkowe 
szkolenia dla kierowców autobusów szkolnych i poprawi bezpieczeństwo dzieci 
podróżujących do i ze szkoły”.  

  
Nowa ustawa wzywa do opracowania i wdrożenia publicznego programu edukacyjnego 
mającego na celu edukację kierowców w zakresie zagrożeń związanych z omijaniem 
autobusów szkolnych oraz promowanie bezpieczeństwa pasażerów tych autobusów. 
Ustawa S.4661/A.7330 powołuje też specjalny fundusz edukacyjny dla kierowców i 
nakazuje przekazanie części mandatów nakładanych za omijanie stojącego autobusu 
szkolnego na ten fundusz, z którego będą finansowane badania, propozycje 
zmniejszenia liczby przypadków łamania przepisów oraz działania promujące 
bezpieczeństwo pasażerów autobusów szkolnych. Pozyskane środki trafią również na 
wspomniany wcześniej publiczny program edukacyjny.  
  
Senator Kevin Parker powiedział: „Wyrażam uznanie dla gubernator Hochul za 
zajęcie się kwestią bezpieczeństwa uczniów! Jest to dla nas absolutnym priorytetem – 
od momentu wejścia dziecka do autobusu szkolnego. Nowa ustawa będzie skutecznie 



zniechęcać kierowców do niezgodnego z przepisami omijania stojących autobusów 
szkolonych, a także zapewni finansowanie szkoleń kierowców, którzy codziennie wożą 
nasze dzieci”.  
  

Członek Zgromadzenia William Magnarelli powiedział: „Niezgodne z przepisami 
omijanie autobusów szkolnych cały czas stanowi poważny problem w stanie Nowy Jork. 
Nowe przepisy będą stanowić uzupełnienie prawa pozwalającego na wykorzystywanie 
zdjęć dokumentujących przypadki niezgodnego z przepisami omijania stojących 
autobusów, aby pomóc oduczyć kierowców tego niebezpiecznego zachowania”.  
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