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GUBERNATOR HOCHUL PODPISUJE USTAWĘ CHRONIĄCĄ OFIARY PRZEMOCY 
DOMOWEJ  

  
Ustawa (S.8417B/A.9601B) zakazuje dyskryminację ofiar przemocy domowej  

  
  
Gubernator Kathy Hochul podpisała dziś ustawę chroniącą ofiary przemocy domowej 
przed dyskryminacją. Ustawa (S.8417B/A.9601B) rozszerza ochronę ofiar przemocy 
domowej na dziedziny dyskryminacji, w których nie była ona wcześniej gwarantowana, 
takie jak mieszkalnictwo i obiekty użyteczności publicznej. Podpisując tę ustawę, 
gubernator Hochul zrealizowała jeden z kluczowych priorytetów legislacyjnych, który 
zaproponowała w swoim orędziu stanowym na rok 2022.  
  
„Pandemia doprowadziła do przerażającego wzrostu liczby przypadków przemocy 
domowej i przemocy ze względu na płeć, a stan Nowy Jork musi być silny, by chronić 
tych, którzy są jej ofiarami”, powiedziała gubernator Hochul. „Odkąd pomogłam mojej 
matce otworzyć dom dla osób, które doświadczyły przemocy domowej, moim osobistym 
priorytetem stało się robienie wszystkiego, co w mojej mocy, by wspierać te ofiary. Z 
dumą podpisuję tę ustawę, która jest niezwykle ważnym krokiem w kierunku 
zapewnienia ofiarom przemocy bezpiecznego dostępu do usług, których potrzebują, 
bez obawy przed dyskryminacją lub odwetem”.  
  
Ustawa ta rozszerzy zakres stosowania Ustawy o prawach człowieka (Human Rights 
Law) i poprawi dostęp ofiar przemocy domowej do procesu składania skarg w Wydziale 
Praw Człowieka (Division of Human Rights), zakazując dyskryminacji ofiar przemocy 
domowej we wszystkich kontekstach objętych prawem antydyskryminacyjnym w stanie 
Nowy Jork, w tym w mieszkalnictwie, edukacji i lokalach użyteczności publicznej.  
  
Wcześniej ofiary przemocy domowej były traktowane jako grupa chroniona tylko w 
ramach przepisów Ustawy o prawach człowieka (Human Rights Law) w zakresie 
zatrudnienia. Zatrudnienie nie jest jednak jedynym kontekstem, w którym ofiara może 
spotkać się z dyskryminacją, co sprawia, że konieczne jest rozszerzenie tej zasady na 
inne obszary, takie jak mieszkalnictwo i obiekty użyteczności publicznej. Wymagane 
jest także dalsze wprowadzanie w stanie Nowy Jork podejścia skoncentrowanego na 
ofierze, z uwzględnieniem przeżywanej traumy i z poszanowaniem uwarunkowań 
kulturowych.  
  



Obowiązująca w stanie Nowy Jork Ustawa o prawach człowieka jest najstarszą ustawą 
antydyskryminacyjną w kraju, a stan Nowy Jork był też pierwszym stanem, który 
utworzył stałą agencję egzekwującą przepisy antydyskryminacyjne. Ustawa podpisana 
dziś przez gubernator jest wyrazem nieustannego zaangażowania stanu Nowy Jork w 
rozszerzanie ochrony wynikającej z Ustawy o prawach człowieka i zapewnienie 
wszystkim mieszkańcom stanu Nowy Jork wolności od dyskryminacji.  
  
Senator stanu, Roxanne Persaud, powiedziała: „Dyskryminacja ofiar potęguje 
bariery, z którymi już się borykają, by odzyskać i odbudować swoje życie. Jestem 
dumna, że mogę współpracować z gubernator Hochul w zakresie kodyfikacji tych 
zabezpieczeń przed dyskryminacją w zakresie mieszkalnictwa, dostępu do kredytów, 
lokali użyteczności publicznej, instytucji edukacyjnych i w innych dziedzinach, w których 
ofiary przemocy doświadczają nadmiernych trudności. Jestem również wdzięczna mojej 
koleżance, członkini Zgromadzenia, Nikki Lucas, za wprowadzenie tej bardzo ważnej 
ustawy. Żaden mieszkaniec stanu Nowy Jork nie powinien być narażony na 
dyskryminację jako ofiara przemocy domowej”.  
  
Członkini Zgromadzenia, Nikki Lucas, powiedziała: „Ofiary przemocy domowej 
muszą stawiać czoła wielu wyzwaniom, ale walka z dyskryminacją nie powinna być 
jednym z nich. Ten nowy akt prawny zapewnia ofiarom ochronę na mocy Ustawy o 
prawach człowieka, która przed wprowadzeniem nowych regulacji chroniła osoby 
doświadczające przemocy jedynie przed dyskryminacją w miejscu pracy. Ustawa 
przewiduje ochronę w zakresie mieszkalnictwa publicznego, mieszkalnictwa 
prywatnego, programów praktyk zawodowych, lokali użyteczności publicznej, obrotu 
nieruchomościami i w innych dziedzinach. Cieszę się, że ustawa została przyjęta 
jednogłośnie – głosowali za nią zarówno republikanie, jak i demokraci. Jestem równie 
podekscytowana, że gubernator Hochul uczyniła podpisanie tej ustawy swoim 
priorytetem”.  
  
Przemoc domowa to poważny problem, z którym borykają się setki tysięcy 
mieszkańców stanu Nowy Jork, głównie kobiet. Według danych stanowego Biura ds. 
Zapobiegania Przemocy Domowej (Office for the Prevention of Domestic Violence, 
OPDVW) w 2020 roku w stanie Nowy Jork wydano 165 577 nakazów ochrony w 
związku z przemocą domową. Podczas pandemii COVID-19 problemy te nasiliły się, a 
liczba połączeń telefonicznych z infolinią pomocy w stanie Nowy Jork wzrosła o prawie 
45%.  
  
Nowa ustawa bazuje na uchwalonym przez gubernator tegorocznym budżecie na rok 
fiskalny 2023, w tym na prawie 90 mln USD przeznaczonych na programy zapobiegania 
przemocy domowej i napaściom na tle seksualnym oraz na pomoc ofiarom i ich 
rodzinom. Pomimo znacznej utraty funduszy federalnych w ramach Ustawy o ofiarach 
przestępstw (Victims of Crime Act) gubernator przeznaczyła również 14,4 mln USD dla 
Urzędu ds. Usług dla Ofiar (Office of Victim Services), aby wesprzeć organizacje 
zapewniające wsparcie ofiarom i umożliwić im kontynuowanie sprawnej działalności.  
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