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GUBERNATOR HOCHUL OGŁASZA PIONIERSKĄ W SKALI KRAJU INWESTYCJĘ 
W WYSOKOŚCI 35 MLN USD WSPIERAJĄCĄ OŚRODKI ABORCYJNE W STANIE 

NOWY JORK  
  

Stan Nowy Jork dokonuje największych w kraju inwestycji w bezpośrednie 
wsparcie ośrodków aborcyjnych na wypadek uchylenia przez Sąd Najwyższy 

orzeczenia w sprawie Roe przeciwko Wade  
  

25 mln USD przekazano na zwiększenie możliwości ośrodków i zapewnienie 
dostępu do usług aborcyjnych w stanie Nowy Jork  

  
10 mln USD przekazano na dotacje mające na celu poprawę bezpieczeństwa 

personelu i pacjentów ośrodków  
  

Stan rozpocznie przekazywanie środków finansowych usługodawcom przed 
oczekiwaną decyzją Sądu Najwyższego w sprawie Dobbs przeciwko Jackson 

Women's Health Organization  
  
  

Gubernator Kathy Hochul ogłosiła dzisiaj największą w skali kraju inwestycję w 
wysokości 35 mln USD, przeznaczoną na bezpośrednie wsparcie ośrodków 
aborcyjnych na wypadek uchylenia przez Sąd Najwyższy wyroku w sprawie Roe 
przeciwko Wade. Gubernator Hochul poleciła Departamentowi Zdrowia utworzenie 
Funduszu Wsparcia Ośrodków Aborcyjnych (Abortion Provider Support Fund) o 
wartości 25 mln USD, który ma na celu zarówno zwiększenie możliwości, jak i 
zapewnienie dostępu do usług aborcyjnych pacjentom w stanie Nowy Jork. Gubernator 
zapowiedziała również przyznanie 10 mln USD na dotacje przyznawane przez Wydział 
Służb Wymiaru Sprawiedliwości w Sprawach Karnych (Division of Criminal Justice 
Services), które mają pomóc w zapewnieniu bezpieczeństwa placówkom zajmującym 
się zdrowiem reprodukcyjnym.  
  
„Stan Nowy Jork zawsze przodował w walce o prawa aborcyjne. Jako pierwsza kobieta 
na stanowisku gubernatora stanu Nowy Jork zrobię wszystko, żebyśmy tych praw nie 
stracili” – powiedziała gubernator Hochul. „Zawsze będę walczyć o to, aby stan Nowy 
Jork był bezpieczną przystanią dla wszystkich potrzebujących opieki i wzorem do 
naśladowania dla innych stanów. Aby zagwarantować dostęp do aborcji wszystkim 
potrzebującym mieszkańcom stanu Nowy Jork, musimy zapewnić usługodawcom 



odpowiednie środki, możliwości i ochronę. Przekazując to przełomowe dofinansowanie 
do klinik, umożliwimy powszechny dostęp do aborcji w naszym stanie i staniemy się 
przykładem dla reszty kraju”.  
  
Fundusz Wsparcia Ośrodków Aborcyjnych  
  
Gubernator Hochul poleciła dziś Departamentowi Zdrowia przeznaczenie 25 mln USD 
na utworzenie pierwszego w stanie i największego w kraju funduszu dla ośrodków 
aborcyjnych. Departament Zdrowia udostępni przyspieszoną procedurę wnioskowania o 
dotacje i zwrot kosztów dla usługodawców i rozpocznie przekazywanie środków 
usługodawcom jeszcze przed wydaniem ostatecznej decyzji przez Sąd Najwyższy.  
  
Dotacje na poprawę bezpieczeństwa ośrodków zdrowia reprodukcyjnego  
  
Gubernator Hochul poleciła również Wydziałowi Służb Wymiaru Sprawiedliwości w 
Sprawach Karnych przeznaczenie 10 mln USD na dotacje przeznaczone na cele 
związane z bezpieczeństwem ośrodków aborcyjnych i zdrowia reprodukcyjnego, które 
mają zapewnić ochronę i bezpieczeństwo tym ośrodkom, a także ich pacjentom i 
personelowi. Oczekuje się, że do czasu wydania ostatecznej decyzji przez Sąd 
Najwyższy zostanie ogłoszone zaproszenie do składania ofert, które umożliwi 
organizacjom ubieganie się o udział w programie. Pod względem wydatkowania 
funduszy nowy program będzie przypominać wdrożony przez gubernator Hochul 
Program ochrony społeczności przed przestępstwami z nienawiści (Securing 
Communities Against Hate Crimes, SCAHC), obejmujący dotacje na wzmocnienie 
środków bezpieczeństwa w budynkach należących do organizacji non profit, które są 
narażone na przestępstwa z nienawiści lub ataki z powodu ideologii, przekonań lub 
misji.   
  
Pod przewodnictwem gubernator Hochul stan Nowy Jork podjął działania mające na 
celu zapewnienie dostępu do wysokiej jakości, przystępnej cenowo opieki w zakresie 
zdrowia reprodukcyjnego – w tym usług aborcyjnych. Na początku tego roku 
Departament Zdrowia sfinalizował przepisy dostosowujące prawo stanu Nowy Jork do 
standardów klinicznych w celu usunięcia barier w świadczeniu usług (w tym ułatwień w 
dostępie do aborcji dzięki telemedycynie), a w zeszłym tygodniu wysłał do 
usługodawców wytyczne dotyczące prawa do świadczenia usług aborcyjnych. Pani 
gubernator powołała również grupę roboczą ds. dostępu do aborcji, która regularnie 
spotyka się z pacjentami, świadczeniodawcami i lobbystami polityki proaborcyjnej, aby 
kierować polityką stanową i reagować na potrzeby w terenie. Ponadto w budżecie 
stanowym zapisano wymóg, aby plany zdrowotne pokrywały koszty usług aborcyjnych 
bez konieczności partycypacji ubezpieczonych w kosztach.  
  
Komisarz Wydziału Zdrowia stanu Nowy Jork, Dr Mary T. Bassett, powiedziała: 
„Prawo do aborcji jest zapisane w ustawodawstwie stanu Nowy Jork, dlatego nasz stan 
będzie zawsze umożliwiać bezpieczny dostęp do aborcji wszystkim potrzebującym. W 
obliczu uchylenia wyroku w sprawie Roe nie będziemy ograniczać tych podstawowych 
praw w zakresie opieki zdrowotnej. Przeciwnie – dzięki inicjatywie gubernator Hochul 



zamierzamy je rozszerzać. Największy w kraju poziom finansowania i zwiększone 
wsparcie pozwolą przekazać potrzebne środki bezpośrednio do ośrodków 
pomagających w dostępie do aborcji pacjentom mieszkającym w stanie Nowy Jork oraz 
przyjeżdżającym do nas – obecnie i w przyszłości – w celu dokonania aborcji”.  
  
Komisarz Wydziału Służb Wymiaru Sprawiedliwości w Sprawach Karnych, 
Rossana Rosado, powiedziała: „Gubernator Hochul czynnie działa na rzecz ochrony 
prawa do wyboru w stanie Nowy Jork, który jest krajowym liderem w walce o prawa 
kobiet. Wiemy, że organizacje zajmujące się planowaniem rodziny, które zapewniają 
niedrogą, rutynową opiekę zdrowotną, są często celem ataków, ponieważ oferują 
również usługi w zakresie zdrowia reprodukcyjnego. Dotacje na bezpieczeństwo 
pomogą chronić personel i osoby korzystające z opieki w tych organizacjach”.  
  
Liderka większości Senatu, Andrea Stewart-Cousins, powiedziała: „Skuteczność 
praw obywatelskich zależy od możliwości ich realizacji, szczególnie w przypadku usług 
związanych ze zdrowiem reprodukcyjnym, które wymagają szybkich działań. Stan Nowy 
Jork jest krajowym liderem w walce o prawo do aborcji, dlatego musimy zapewnić 
odpowiednie wsparcie dla ośrodków świadczących te usługi, aby nikt nie został 
pozbawiony opieki z powodu ograniczonych środków. Oprócz działań podjętych 
wcześniej przez senacką większość w celu uwzględnienia wyroku w sprawie Roe 
przeciwko Wade w prawie stanowym, co zabezpieczy nas przed ewentualną 
niekorzystną decyzją Sądu Najwyższego, aktywnie wzmacniamy nasz sektor usług 
związanych ze zdrowiem reprodukcyjnym i przygotowujemy go na napływ nowych 
pacjentów”.  
  
Przewodniczący Zgromadzenia, Carl Heastie, powiedział: „Nowy Jork był pierwszym 
stanem, który uchwalił prawo chroniące zdrowie reprodukcyjne kobiet w 1970 r., 
zaledwie trzy lata przed wyrokiem w sprawie Roe przeciwko Wade, który zapewnił 
dostępność aborcji na szczeblu federalnym. Ponad 50 lat później Sąd Najwyższy 
Stanów Zjednoczonych może cofnąć nas w czasie i uniemożliwić kobietom dostęp do 
usług planowania rodziny. W stanie Nowy Jork kobiety nie będą traktowane jak 
obywatele drugiej kategorii i nie będzie się im mówić, co mają robić ze swoim ciałem. Ja 
i inni członkowie Zgromadzenia jesteśmy dumni, że możemy współpracować z 
gubernator Hochul i liderką większości Senatu Steward-Cousins, aby wspomóc ośrodki 
aborcyjne na terenie stanu i zapewnić im możliwość zaspokojenia ważnych potrzeb 
pacjentek w zakresie opieki zdrowotnej”.  
  
Senator stanowa Cordell Cleare powiedziała: „Jako przewodnicząca Senackiej Stałej 
Komisji ds. Kobiet wyrażam uznanie dla pani gubernator za zobowiązanie do 
przekazania 25 mln USD na wsparcie Programu wolności i równości reprodukcyjnej. 
Obiecuję pracować ciężko wraz z innymi senatorami nad kolejnymi inicjatywami i 
ustawami, które sprawią, że stan Nowy Jork będzie pionierem w dziedzinie zdrowia 
kobiet i swobód reprodukcyjnych”.  
  
Tymczasowa prezes i dyrektor naczelna Planned Parenthood Empire State Acts, 
Georgana Hanson, powiedziała: „Ta historyczna i ważna inwestycja w sieć ośrodków 



aborcyjnych pozwoli zwiększyć możliwości świadczenia usług w całym stanie oraz 
pomoże w ochronie bezpieczeństwa naszych pacjentek, usługodawców i personelu. 
Wiemy, że będzie to długa walka, a po drodze czekają nas coraz to nowe wyzwania. 
Razem musimy zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby stan Nowy Jork pozostał 
symbolem nienaruszalności cielesnej, praw reprodukcyjnych i swobodnego dostępu do 
opieki aborcyjnej. Działania pani gubernator mają kluczowe znaczenie w tym 
kulminacyjnym momencie, podobnie jak ogłoszona dziś inwestycja, która jest naprawdę 
potrzebna. Cieszymy się na dalszą współpracę z panią gubernator i legislaturą w celu 
poprawy dostępności opieki aborcyjnej w stanie Nowy Jork dla wszystkich 
potrzebujących, bez względu na to, kim są, gdzie mieszkają i ile zarabiają”.  
  
Prezes organizacji National Institute for Reproductive Health Action Fund, Andrea 
Miller, powiedziała: „W idealnym świecie nikt nie powinien szukać opieki aborcyjnej 
poza swoją miejscowością zamieszkania. Ponieważ jednak Sąd Najwyższy zamierza 
umożliwić stanom wprowadzenie zakazu aborcji, spodziewamy się, że mieszkańcy 
całego kraju zwrócą się o pomoc do stanu Nowy Jork. Przeznaczając na ten cel 25 mln 
USD, gubernator Hochul podejmuje zdecydowane działania w kierunku zwiększenia 
gotowości naszego stanu poprzez rozszerzenie możliwości klinik aborcyjnych i poprawę 
ich bezpieczeństwa. Oprócz przyznania tych środków będziemy nadal współpracować z 
legislaturą, aby umożliwić wszystkim osobom potrzebującym opieki aborcyjnej w stanie 
Nowy Jork skorzystanie z niej bez barier finansowych”.  
  
Prezes i dyrektor naczelna Planned Parenthood w regionach Central i Western 
New York, Michelle Casey, powiedziała: „Terminowy dopływ środków finansowych 
pozwoli nam zwiększyć nasze możliwości, aby sprostać temu zadaniu. Obecnie stoimy 
w obliczu wielu wyzwań związanych z zaspokajaniem potrzeb naszych społeczności. 
Spodziewamy się też, że te potrzeby wzrosną, gdy stany w całym kraju poważnie 
ograniczą dostęp do aborcji lub jej zabronią. Walczymy o to, aby wszyscy mieli prawo 
do stanowienia o swoim ciele, życiu i przyszłości. Uważamy, że nikt nie może 
decydować o czyimś ciele. Tylko osoba zainteresowana powinna mieć wpływ na 
dotyczące jej samej decyzje medyczne. Żadni politycy, żadne zakazy i żadne 
orzeczenia sądowe nie powinny wpływać na możliwość dostępu do aborcji. Jako 
zaufany dostawca usług aborcyjnych chcemy zagwarantować, że wszyscy potrzebujący 
uzyskają dostęp do wysokiej jakości, terminowej opieki. Przyznane dziś środki pomogą 
w realizacji tej misji”.  
  
Dyrektor wykonawcza New York Civil Liberties Union, Donna Lieberman, 
powiedziała: „Nasz stan zaczął pomagać osobom potrzebującym opieki aborcyjnej już 
pięć dekad temu, trzy lata przed orzeczeniem w sprawie Roe. W sytuacji gdy prawa 
reprodukcyjne są ograniczane na szczeblu federalnym, a poszczególne stany nadal 
zabraniają aborcji, stan Nowy Jork będzie miejscem przyjaznym dla tych osób – w tym 
kobiet, dziewcząt, mężczyzn transpłciowych i osób niebinarnych. Obecnie w stanie 
Nowy Jork aborcja jest legalna na mocy ustawy o zdrowiu reprodukcyjnym 
(Reproductive Health Act) – ale to nie wystarczy. Aby stać się prawdziwym liderem i 
zapewnić rzeczywisty dostęp do opieki aborcyjnej, stan Nowy Jork musi zrobić jeszcze 
więcej. Dziś wykonano niezbędny krok w tym kierunku, przeznaczając 25 mln USD na 



finansowanie opieki aborcyjnej. Będziemy podejmować dalsze działania, dopóki aborcja 
nie będzie dostępna dla wszystkich potrzebujących. NYCLU będzie niestrudzenie 
pracować nad tym, aby dostępność aborcji została zapisana w konstytucji stanu Nowy 
Jork poprzez przyjęcie tzw. poprawki równościowej. Zależy nam też na przekazaniu 
kolejnych środków na umożliwienie dostępu do opieki i poinformowaniu wszystkich 
zainteresowanych, że w stanie Nowy Jork każdy ma prawo do aborcji”.  
  
Dyrektor wykonawcza II dystryktu Amerykańskiego Kolegium Położników i 
Ginekologów, Christa R. Christakis, powiedziała: „II dystrykt Amerykańskiego 
Kolegium Położników i Ginekologów (American College of Obstetricians and 
Gynecologists, ACOG) z dumą wspiera gubernator Hochul i polityków, którzy rozumieją 
znaczenie finansowania ośrodków aborcyjnych, w tym pracujących w nich położników i 
ginekologów, w kluczowym momencie historii naszego kraju. Dzięki ich szybkiej reakcji i 
proaktywnym działaniom możemy zaspokajać najpilniejsze potrzeby w zakresie 
wspierania dostępu do aborcji w naszym stanie. Liczymy na dalszą aktywną 
współpracę, która pomoże nam sprostać licznym wyzwaniom stojącym przed osobami 
potrzebującymi opieki aborcyjnej”.  
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