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GUBERNATOR HOCHUL PODPISUJE PRZEŁOMOWĄ USTAWĘ O PRAWACH 
WYBORCZYCH W STANIE NOWY JORK IM. JOHNA R. LEWISA  

  
Akt prawny S.1046-E/A.6678-E wprowadza najdalej idącą ustawę o prawach 

wyborczych na szczeblu stanowym w kraju  
  

Ustawa wprowadza zakaz obniżania znaczenia głosów, ograniczania praw 
wyborców, zastraszania i wprowadzania wyborców w błąd oraz utrudniania 

głosowania  
  

Jurysdykcje, w których w przeszłości dochodziło do naruszeń praw 
obywatelskich lub wyborczych, będą musiały uzyskać wstępne zatwierdzenie 

zmian dotyczących ważnych przepisów i praktyk wyborczych  

  
  
Gubernator Kathy Hochul podpisała dziś w Medgar Evers College na Brooklynie 
przełomową Ustawę im. Johna. R. Lewisa o prawach wyborczych w stanie Nowy Jork 
(S.1046-E/A.6678-E), która ugruntowuje pozycję stanu Nowy Jork jako krajowego lidera 
w dziedzinie praw wyborczych i stanowi realizację kluczowej części programu 
zawartego w orędziu stanowym na rok 2022. Pani gubernator podpisała nową ustawę 
wraz z liderką większości Senatu Andreą Stewart-Cousins, senatorem stanowym 
Zellnorem Myrie, członkinią Zgromadzenia Latrice Walker, przewodniczącą Konferencji 
NAACP w stanie Nowy Jork dr Hazel N. Dukes oraz liderami ruchów obrony praw 
wyborczych.  
  
„W czasie gdy zagrożone są podstawy naszej demokracji, stan Nowy Jork jest 
pionierem w skali kraju, wprowadzając nowe przepisy chroniące podstawowe prawo do 
głosowania” – powiedziała gubernator Hochul. „Dziś oddajemy cześć pracy zmarłego 
kongresmena Johna Lewisa i aktywistów takich jak Medgar Evers, wprowadzając 
znaczące zmiany w naszym systemie legislacyjnym, które nadają mieszkańcom 
szersze prawa wyborcze i zwiększają znaczenie ich głosów. Stan Nowy Jork zawsze 
stara się przejmować inicjatywę w obszarach, w których rząd federalny się nie 
sprawdza: tak było w przypadku ochrony prawa do aborcji oraz reform przepisów o 
dostępie do broni palnej. Tak też jest w przypadku kwestii ochrony praw wyborczych”.  
  
„Jako czarny mężczyzna, który reprezentował w Kongresie okręg położony w jednej z 
najbardziej wiejskich części kraju, zamieszkały prawie w 90% przez białych, a także 



jako pierwsza osoba kolorowa, która kiedykolwiek reprezentowała w Kongresie 
północną część stanu Nowy Jork, jestem żywym dowodem na to, że głosowanie może 
być sposobem na zmiany, które wcześniej wydawały się nie do pomyślenia” – 
powiedział wicegubernator Antonio Delgado. „Poprzez zmianę przepisów 
wyborczych w stanie Nowy Jork dajemy wszystkim ludziom – niezależnie od koloru 
skóry i miejsca zamieszkania – równe szanse na to, aby ich głosy się liczyły”.  
  
Liderka większości Senatu, Andrea Stewart-Cousins, powiedziała: „Ustawa o 
prawach wyborczych w stanie Nowy Jork im. Johna R. Lewisa rozszerzy i skodyfikuje 
ochronę wyborców, da obywatelom większe możliwości przy urnach wyborczych oraz 
będzie promować odpowiedzialność wśród polityków. Jestem dumna, że stan Nowy 
Jork jest prawdziwym bastionem praw wyborczych, pomimo antydemokratycznych 
działań podejmowanych przez Republikanów w całym kraju”.  
  

Przewodniczący Zgromadzenia, Carl Heastie, powiedział: „Stan Nowy Jork musi 
chronić konstytucyjne prawo do głosowania, które jest przedmiotem ataków w całym 
kraju. Podczas gdy inne stany starają się ograniczać prawa wyborcze i osłabiać 
znaczenie głosowań, dzięki działaniom przewodniczącej komisji ds. wyborów Latrice 
Walker, naszych kolegów ze Zgromadzenia i Senatu oraz pani gubernator Hochul udało 
się nam uchwalić ustawę, która najlepiej w kraju chroni prawa wyborcze”.  

  
Akt prawny S.1046-E/A.6678-E zachęca do udziału w wyborach wszystkich 
uprawnionych wyborców, usuwając bariery w dostępie do lokali wyborczych. W 
szczególności członkowie grup reprezentujących mniejszości rasowe, etniczne i 
językowe będą teraz chronieni przez nowe środki zapewniające im równe szanse w 
głosowaniu w stanie Nowy Jork. Nowe przepisy odnoszą się do następujących kwestii:  
  

• Obniżanie znaczenia głosów. Ustawa zakazuje stosowania metod 
obniżających znaczenie głosów członków klasy chronionej i ustanawia 
ochronę prawną przed naruszeniami.  

• Ograniczanie praw wyborców. Ustawa zakazuje wprowadzania 
przepisów i praktyk dotyczących wyborów, które odmawiają członkom 
klasy chronionej prawa do głosowania, i ustanawia ochronę prawną przed 
naruszeniami.  

• Zastraszanie i wprowadzanie wyborców w błąd lub utrudnianie 
głosowania. Ustawa zakazuje zastraszania i wprowadzania wyborców w 
błąd oraz utrudniania głosowania, czyli działań wpływających na 
możliwość korzystania przez mieszkańców stanu Nowy Jork z prawa do 
głosowania, i ustanawia ochronę prawną przed naruszeniami.  

• Rozszerzona pomoc językowa. Ustawa wprowadza nakaz rozszerzenia 
zakresu pomocy językowej w związku z wyborami poza wymagania 
federalnej Ustawy o prawach wyborczych (Voting Rights Act).  

• Wstępne zatwierdzanie zmian. Ustawa wprowadza stanowy 
odpowiednik nieaktywnej już „sekcji 5” federalnej Ustawy o prawach 
wyborczych, nakazujący, aby w objętych nią jurysdykcjach wszelkie 
zmiany w ważnych przepisach i regulacjach wyborczych podlegały 



wstępnemu zatwierdzeniu przed wprowadzeniem w życie. Zgodnie z nową 
ustawą pewne jurysdykcje, które chcą wprowadzić zmiany w określonych 
przepisach wyborczych, będą musiały najpierw poddać je weryfikacji pod 
kątem możliwości naruszenia praw wyborczych klas chronionych. Chodzi 
tu o jurysdykcje, w których w przeszłości dochodziło do naruszeń praw 
obywatelskich lub praw wyborczych.  

  
Senator stanowy, Zellnor Myrie, powiedział: „Uchwalając najdalej idące przepisy o 
ochronie wyborców spośród wszystkich stanów w kraju, stan Nowy Jork wysyła wyraźny 
sygnał mówiący, że każdy wyborca i każdy głos ma znaczenie. Jestem wdzięczny 
gubernator Hochul za podpisanie ustawy o prawach wyborczych. Dziękuję też członkini 
Zgromadzenia Latrice Walker za doprowadzenie do podpisania tej ustawy. Musimy 
konsekwentnie chronić i umacniać prawa wyborcze – od tego zależy nasza 
demokracja”.  
  
Członkini Zgromadzenia Latrice Walker powiedziała: „Ustawa o prawach 
wyborczych w stanie Nowy Jork im. Johna R. Lewisa jest jedną z najważniejszych 
ustaw podpisanych w najnowszej historii. Zapewni ona najsilniejszą i najbardziej 
kompleksową ochronę wyborców w porównaniu ze wszystkimi pozostałymi stanami w 
Ameryce. W ten sposób zostanie skodyfikowany kamień węgielny naszej demokracji – 
prawo do głosowania. Jednocześnie uhonorowaliśmy dziedzictwo nieżyjącego już 
członka Izby Reprezentantów Johna R. Lewisa, który powiedział swego czasu: «Głos 
obywatela jest cenny. Można powiedzieć, że jest świętością. Najpotężniejszym 
narzędziem w demokracji, które nie opiera się na przemocy». Dziękuję wszystkim 
niestrudzonym aktywistom, moim kolegom, gubernator Hochul oraz organizacjom takim 
jak NAACP i NYCLU. Jako sponsor projektu ustawy w Zgromadzeniu odczuwam 
niewysłowioną dumę”.  
  
Przewodnicząca Konferencji NAACP w stanie Nowy Jork, dr Hazel N. Dukes, 
powiedziała: „Nasze społeczności przez długi czas doświadczały niesprawiedliwości, 
ale nie mogły zmienić stanu rzeczy ze względu na ograniczanie ich praw wyborczych. 
Dziś stan Nowy Jork po raz kolejny pokazuje, jak trzeba naprawiać krzywdy z 
przeszłości i dbać o to, aby wszyscy obywatele mieli wpływ na swój los. Jestem 
wdzięczna członkini Zgromadzenia Latrice Walker i senatorowi Zellnorowi Myrie, 
sponsorom tej historycznej ustawy, za rozszerzenie ochrony wyborców w całym stanie 
Nowy Jork. Dziękuję gubernator Hochul, liderce Andrei Stewart-Cousins i 
przewodniczącemu Carlowi Heastie za wspólną pracę nad tym przełomowym aktem 
prawnym”.  
  

Dyrektor wykonawcza New York Civil Liberties Union, Donna Lieberman, 
powiedziała: „W obliczu mających miejsce w całym kraju ataków na prawa wyborcze i 
braku zdecydowanych działań ze strony władz federalnych stan Nowy Jork uchwalił 
właśnie jedną z najdalej idących ustaw w kraju. Gubernator Hochul wykonała dziś 
ogromny krok w kierunku umożliwienia członkom społeczności, którym w przeszłości 
odmawiano równych szans uczestnictwa w życiu politycznym, oddania ważnego głosu 
bez przeszkód, ingerencji i dyskryminacji. Naszym obowiązkiem jest teraz zapewnienie 



wdrożenia Ustawy o prawach wyborczych w stanie Nowy Jork im. Johna R. Lewisa we 
wszystkich aspektach – od walki z manipulowaniem granicami okręgów wyborczych i 
zastraszaniem wyborców, aż po rozszerzenie pomocy językowej i ułatwienie dostępu do 
lokali wyborczych. Ustawodawcy muszą przeciwstawić się wszelkim próbom 
powstrzymania postępu i walczyć o ochronę prawa do głosowania”.  
  
Dyrektor wykonawcza Ośrodka Prawa i Sprawiedliwości Społecznej w Medgar 
Evers College, mec. Lurie Daniel Favors, powiedziała: „Podpisanie Ustawy o 
prawach wyborczych w stanie Nowy Jork im. Johna R. Lewisa w Medgar Evers College 
było historycznym i doniosłym wydarzeniem, które ugruntowało pozycję stanu Nowy 
Jork jako pioniera działań w kierunku ochrony praw wyborczych. W związku ze 
stopniowym obniżaniem znaczenia ochrony praw wyborczych w całym kraju oraz w 
świetle gotowości Sądu Najwyższego do poparcia działań zmierzających do 
ograniczenia tej ochrony, odpowiedzialność za ochronę wyborców spada na 
organizacje, aktywistów i polityków na szczeblu stanowym i lokalnym. Podpisana dziś 
ustawa wprowadza przepis o wstępnym zatwierdzaniu zmian, rozszerza ochronę 
mniejszości posługujących się innymi językami oraz zawiera zestaw norm 
demokratycznych, umożliwiający interpretację przepisów w sposób odpowiadający 
potrzebom wyborców. Stan Nowy Jork stworzył model ochrony wyborców, który 
powinien być przykładem dla reszty kraju”.  
  
Zastępczyni radcy prawnego LatinoJustice PRLDEF, Fulvia Vargas-De Leon, 
powiedziała: „Podpisanie Ustawy o prawach wyborczych w stanie Nowy Jork im. Johna 
R. Lewisa stawia nas w czołówce stanów chroniących społeczności kolorowe przed 
działaniami dyskryminacyjnymi, które ograniczają możliwość równego uczestnictwa w 
procesach demokratycznych. Prawo to nie powinno być przedmiotem dyskusji ani 
nacisków politycznych. Nasza walka o niepodlegające ograniczeniom i sprawiedliwe 
prawo wyborcze jeszcze się nie zakończyła, ale ta ustawa daje nam mocne narzędzie, 
dzięki któremu możemy zbliżyć się o krok do demokracji reprezentującej i 
uwzględniającej wszystkich wyborców”.  

###  
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