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GUBERNATOR HOCHUL PODPISUJE PRZEPISY LIKWIDUJĄCE 
DYSKRYMINUJĄCY JĘZYK Z CZĘŚCI PRAWA OŚWIATOWEGO 

ORAZ ZAKAZUJĄCE ZASTRASZANIA I DZIAŁAŃ ODWETOWYCH WOBEC 
UCZNIÓW  

    
Ustawa (S.6744/A.7981) likwiduje archaiczne, stygmatyzujące określenie 

„niepoprawny”, aby chronić uczniów  
    

Ustawa (S.6529/A.9391) zakazuje zastraszania i działań odwetowych wobec 
uczniów składających skargi na szkoły prywatne    

    
                              
Gubernator Kathy Hochul podpisała dziś ustawę chroniącą prawa uczniów w stanie 
Nowy Jork poprzez usunięcie seksistowskiego i rasistowskiego terminu z niektórych 
części prawa oświatowego. Ustawa (S.6744/A.7981) ma na celu przeciwdziałanie 
stygmatyzacji i historycznym uprzedzeniom rasowym związanym z nadawaniem 
etykiety „niepoprawny” (ang. incorrigible) poprzez usunięcie tego określenia z przepisów 
prawa oświatowego. Ponadto gubernator Hochul podpisała ustawę (S.6529/A.9391), 
która wyraźnie zakazuje dyskryminacji, zastraszania i działań odwetowych wobec 
uczniów szkół zawodowych, którzy składają skargi lub korzystają z prawa do 
powództwa prywatnego.     
    
„Konieczne jest, aby instytucje edukacyjne w stanie Nowy Jork były miejscami, w 
których wszyscy uczniowie, bez względu na to, jak wyglądają i jak się wyrażają, mogą 
realizować swój pełny potencjał bez uprzedzeń i zastraszania”, powiedziała 
gubernator Hochul. „W stanie Nowy Jork różnorodność jest naszą siłą, a ta ustawa 
pomoże zapewnić, że młode kobiety, zwłaszcza młode kobiety kolorowe, nie będą 
stygmatyzowane poprzez stosowanie tego przestarzałego określenia i będą chronione 
przed nadużyciami władzy”.   
    
Ustawa (S.6744/A.7981) ma na celu zlikwidowanie stygmatu „niepoprawnego” poprzez 
usunięcie tego określenia z przepisów prawa oświatowego. Zgodnie z definicją podaną 
przez Merriam-Webster „niepoprawny”, czyli „niezdolny do poprawy, niereformowalny”, 
to określenie, które historycznie było stosowany wobec dziewcząt kolorowych opisując 
zachowania, które nie są postrzegane jako typowo kobiece. Projekt ustawy ma na celu 
naprawienie historycznych krzywd związanych z uprzedzeniami rasowymi i 



dyskryminacją, które wynikały z używania tego określenia, poprzez usunięcie 
odniesienia do terminu „niepoprawny” w prawie oświatowym.   
   
Senator stanu, Julia Salazar, powiedziała: „Uchwalając tę ustawę, całkowicie 
usunęliśmy z prawa obowiązującego w stanie Nowy Jork określenie „niepoprawny” jako 
termin, który był używany w celu karania, piętnowania i kryminalizowania dzieci, które 
nie pasowały do określonych standardów zachowania. Określenie to było używane 
historycznie, w szczególności do karania dziewcząt i młodych kobiet kolorowych, które 
opierają się lub nie pasują do seksistowskich oczekiwań dotyczących tego, jak powinny 
zachowywać się dziewczęta. W ubiegłym roku usunęliśmy to słowo z ustawy o sądzie 
rodzinnym (Family Court Act), a teraz kończymy to zadanie, usuwając je z ustawy o 
szkolnictwie (Education Law). Jestem wdzięczna rzeczniczkom i aktywistkom z 
organizacji Girls for Gender Justice i innych grup, które walczyły o te zmiany, a także 
mojej koleżance, członkini Zgromadzenia Reyes, za współpracę ze mną przy tworzeniu 
tej ważnej ustawy. Dziękuję gubernator Hochul za podpisanie tej ustawy”.    
   
Członkini Zgromadzenia, Karines Reyes, powiedziała: „Niestety, wiele przepisów 
prawnych w naszym stanie nadal zawiera ukryte uprzedzenia wobec osób, którym 
staramy się pomóc lub które chcemy chronić. W prawie oświatowym określenie 
„niepoprawny” jest używane do błędnego określania osób jako niezdolnych do poprawy. 
Żadna osoba nie powinna być opisywana w ten sposób, a zwłaszcza nasze kolorowe 
dziewczęta i młodzież LGBTQ, które często są uważane za osoby niegodne szacunku”.   
   
Ustawa (S.6529/A.9391) zakazuje dyskryminacji, zastraszania i działań odwetowych 
wobec uczniów szkół prywatnych, którzy wnoszą skargi lub korzystają z prawa do 
wniesienia prywatnego powództwa przeciwko takim szkołom. Obecnie przepisy prawa 
stanowego umożliwiają uczniom złożenie pisemnej skargi przeciwko postępowaniu 
licencjonowanej prywatnej szkoły zawodowej w Stanowym Departamencie ds. 
Szkolnictwa (State Education Department), a także przewidują prawo do wniesienia 
prywatnego powództwa poza procedurą składania skarg w Departamencie ds. 
Szkolnictwa. Prawo to nie zapewnia jednak żadnej ochrony przed działaniami 
odwetowymi uczniom szkół prywatnych lub nastawionych na zysk. Podpisując tę 
ustawę, gubernator Hochul rozszerzyła zakres ochrony na uczniów tych szkół. 
Uczniowie nie będą już zastraszani lub narażani na groźby ze strony pozbawionych 
skrupułów administratorów lub dyrekcji szkoły w związku z korzystaniem z 
przysługujących im praw.   
  
Senator stanu, Toby Ann Stavisky, powiedziała: „Ważne jest, aby ustawodawcy 
chronili prawa wszystkich uczniów, nie tylko w publicznych i niezależnych szkołach 
wyższych w naszym stanie, ale także w naszych szkołach prywatnych. Ustawa ta 
zapewnia uczniom szkół zawodowych możliwość złożenia skargi do Stanowego 
Departamentu Edukacji lub wniesienia powództwa prywatnego, jeśli uważają, że ich 
prawa zostały naruszone. Pragnę podziękować gubernator Hochul za to, że uczniowie 
w stanie Nowy Jork nieustannie są dla niej priorytetem”.   
  



Członkini Zgromadzenia, Deborah Glick, powiedziała: „Uczniowie mają prawo 
złożyć pisemną skargę dotyczącą postępowania ich szkoły do Departamentu Edukacji 
NYS, tym bardziej, że przypadki zastraszania i działań odwetowych wciąż mają miejsce, 
a ustawa A.9391 zapewni uczniom większą ochronę i pomoże wyeliminować takie 
postępowanie pozbawionych skrupułów podmiotów. Wszyscy uczniowie zasługują na 
to, by ich prawa były chronione i wolne od działań odwetowych, dlatego cieszę się z 
podpisania tej ustawy”.  
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