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GUBERNATOR HOCHUL PODPISUJE USTAWĘ MAJĄCĄ NA CELU POPRAWĘ 
EDUKACJI W WIĘZIENIACH STANOWYCH  

  
Ustawa S.5468/A.2530 ustanawia komisję ds. zbadania i opracowania planu 

poprawy edukacji w więzieniach stanowych  
  

Gubernator Kathy Hochul podpisała dzisiaj ustawę (S.5468/A.2530) ustanawiającą 
komisję ds. zbadania i opracowania planu poprawy edukacji w więzieniach stanowych.  
  
„Kiedy więźniowie wracają do społeczeństwa, musimy zapewnić, że są przygotowani i 
gotowi, aby mieć plan dla siebie i swoich rodzin”, powiedziała Gubernator Hochul. 
„Rozpoczynając szczegółowe badania nad tym, jak możemy poprawić edukację dla 
osadzonych, będziemy w stanie zidentyfikować i wdrożyć programy i zasoby niezbędne 
do zapewnienia tym, którzy powracają do społeczeństwa, najlepszych szans na udaną 
reintegrację. Przyniesie to korzyści nie tylko poszczególnym osobom i ich rodzinom, ale 
także całej społeczności”.  
  
Ustawa S.5468/A.2530 ma na celu zapobieganie recydywie poprzez podjęcie kroków 
zmierzających do poprawy kształcenia w więzieniach. Na mocy ustawy zostanie 
powołana komisja składająca się z dziewięciu członków, która zbada i opracuje plan 
poprawy edukacji. Komisja będzie składać się z trzech osób mianowanych przez 
Gubernator, dwóch przez przewodniczącego Zgromadzenia, jednej przez lidera 
mniejszości Zgromadzenia, dwóch przez tymczasowego przewodniczącego Senatu i 
jednej przez lidera mniejszości Senatu.  
  

Senator Kevin Parker powiedział: „System więziennictwa stanowego musi lepiej 
przygotować osoby przebywające w więzieniach do powrotu do społeczeństwa, tak aby 
mogły one prowadzić sensowne życie. Dzięki tej ustawie będziemy mogli wdrażać 
lepsze programy edukacyjne w więzieniach, aby przygotować jednostki do stania się 
pełnowartościowymi członkami społeczeństwa po wyjściu na wolność. Doceniam wysiłki 
Gubernator Hochul za nadanie tej sprawie odpowiedniej wagi”.  
  

Członek Zgromadzenia, Charles Barron, powiedział: „Ta ustawa mówi o zmianie 
akcentu w branży penitencjarnej z karania do edukacji i przekazania osadzonym wiedzy 
i umiejętności, które są przydatne w uczciwym życiu na wolności. Musimy zbudować 
społeczeństwo, w którym edukacja będzie miała pierwszeństwo przed więzieniem”.  
  



###  

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

Stan Nowy Jork | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418  
 

ZREZYGNUJ 
 

http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=f75f5958-a8c4619f-f75da06d-000babd9f75c-66f7741418092685&q=1&e=1af807cb-d2b3-4c3b-83e0-ffae06c4b86e&u=https%3A%2F%2Fit.cwnls.com%2Fapp%2Fitpage.nsf%2Funsubscribe.xsp%3Faction%3Dunsubscribe%26id%3D1100PRESDA71F43E71BDEB6B8525878200617A6500000000000000000000000000000000

