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GUBERNATOR HOCHUL PODPISUJE PAKIET USTAW ZAPEWNIAJĄCY 
WSPARCIE I ŚRODKI NA OCHRONĘ OFIAR HANDLU LUDŹMI  

  
 Ustawa (S.7360/A.9821) wymaga, aby tematyka handlu ludźmi była włączona do 

szkolenia na temat skutków spożywania alkoholu  
  

Ustawa (S.244B/A.887C) wymaga, aby pracownicy obiektów noclegowych byli 
przeszkoleni w zakresie rozpoznawania ofiar handlu ludźmi  

    
Ustawa (S.8711A/A.9883A) zobowiązuje Zarząd Autostrad do umieszczenia w 

publicznych toaletach znaków informacyjnych i kart dotyczących usług dla ofiar 
handlu ludźmi  

   
Ustawa (S.8678/A.9814) nakazuje, aby w publicznych toaletach na parkingach dla 
pojazdów ciężarowych umieszczane były informacje i karty dotyczące usług dla 

ofiar handlu ludźmi  
   

Ustawa (S.8710/A.9406) nakazuje, aby w publicznych toaletach na lotniskach 
umieszczane były informacje i karty dotyczące usług dla ofiar handlu ludźmi  

   
Ustawa (S.8262/A.9169) zobowiązuje Zarząd Portów do umieszczania w 

publicznych toaletach na lotniskach informacji i kart dotyczących usług dla ofiar 
handlu ludźmi  

   
Ustawa (S.8573/A.9410) nakazuje, aby w publicznych toaletach na terenie 
terminali autobusowych należących do Zarządu Portów umieszczane były 

informacje i karty dotyczące usług dla ofiar handlu ludźmi  
   

Ustawa (S.3374B/A.7818B) nakazuje, aby w lokalach serwujących napoje 
alkoholowe znajdowały się informacje o przestępstwie handlu ludźmi oraz numer 

telefonu infolinii dla ofiar  
   
   
Gubernator Kathy Hochul podpisała dziś osiem ustaw, które zapewniają wsparcie i 
zasoby dla ofiar handlu ludźmi. Te nowe przepisy zapewnią, że w miejscach takich jak 
lotniska, terminale autobusowe, hotele i parkingi dla ciężarówek w widocznym miejscu 
będą umieszczone informacje o handlu ludźmi. Dzięki temu pracownicy i goście będą 



mogli uzyskać kluczowe informacje na temat przerażającego procederu handlu ludźmi, 
a ofiary w dyskretny sposób uzyskają wiedzę na temat ich praw i dostępnych środków.  
   
„Musimy zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby zakończyć plagę handlu ludźmi i 
chronić tysiące osób, które padają ofiarą tego odrażającego procederu w stanie Nowy 
Jork”, powiedziała gubernator Hochul. „Mieszkańcy stanu Nowy Jork powinni 
wiedzieć jak rozpoznać oznaki handlu ludźmi i być gotowi do pomocy, aby stanąć w 
obronie ofiar. Jestem dumna, że mogłam podpisać ten pakiet ustaw, który obejmuje 
kampanie, które będą szerzyć świadomość i pomogą dokonać znaczącej zmiany w 
życiu tysięcy osób”.  
   
Szkolenie na temat rozpoznawania handlu ludźmi  
Ustawa (S.7360/A.9821) wymaga, aby wszystkie certyfikowane przez Stanowy Urząd 
ds. Napojów Alkoholowych (State Liquor Authority) programy szkolenia na temat 
używania alkoholu obejmowały część dotyczącą handlu ludźmi. Zwiększy to 
świadomość i zrozumienie oznak procederu handlu ludźmi, aby umożliwić identyfikację 
znaków ostrzegawczych i ofiar w celu reagowania w razie potrzeby.  
   
Senator stanu, James Skoufis, powiedział: „Ustawodawcy nie powinni stać 
bezczynnie, gdy stan Nowy Jork konsekwentnie zajmuje czwarte miejsce w kraju pod 
względem rozpowszechnienia procederu handlu ludźmi. Nasze ustawodawstwo, które 
upoważni barmanów do zwrócenia uwagi na ten proceder i do powstrzymania tego 
nieludzkiego wyzysku, pozwoli ochronić niezliczone ofiary handlu ludźmi. Dziękuję 
gubernator za podpisanie tej ustawy, jak również innych środków ochronnych zawartych 
w pakiecie”.  
  
Członkini Zgromadzenia, Kimberly Jean-Pierre powiedziała: „Zapewnienie 
odpowiedniego szkolenia personelowi barów i restauracji w zakresie pomagania 
ofiarom handlu ludźmi jest niezwykle ważne. Handel ludźmi jest tragedią społeczną i 
wspólnotową, która zagraża zdrowiu publicznemu oraz intensyfikuje przemoc i 
przestępczość. Ta ustawa pomoże uświadomić ten problem oraz pomoże tym 
pracownikom lepiej zrozumieć objawy i nauczy ich jak odpowiednio zgłaszać takie 
przypadki. Jestem ogromnie zadowolona z podpisanie tej ustawy przez gubernator 
Hochul i czekam na kontynuację walki z procederem handlu ludźmi”.  
  
Ustawa (S.244B/A.887C) ustanawia wymóg, aby każdy pracownik zajazdu, hotelu i 
motelu, który ma kontakt z gośćmi odbył szkolenie w zakresie rozpoznawania ofiar 
handlu ludźmi. Szkolenie takie zostanie przeprowadzone dla każdego pracownika w 
ciągu pierwszych 60 dni zatrudnienia. Program szkolenia zostanie przekazany lub 
zatwierdzony przez Wydział Służb Sądownictwa Karnego (Division of Criminal Justice 
Services) oraz Biuro Pomocy Tymczasowej i dla Osób z Niepełnosprawnością (Office of 
Temporary and Disability Assistance, OTDA).   
   
Senator Shelley Mayer powiedziała: „Ofiary handlu ludźmi, w tym dzieci, są wśród 
nas w miastach, na przedmieściach i w wiejskich społecznościach w całym stanie Nowy 
Jork. Pracownicy hoteli i moteli mogą odegrać kluczową rolę w wykrywaniu i 



powstrzymywaniu tego zjawiska, jeśli przejdą odpowiednie szkolenie, dlatego z dumą 
sponsorowałam ustawę S.244B. Dziękuję członkini Zgromadzenia, Amy Paulin, za jej 
współpracę w tych staraniach, i gubernator Kathy Hochul za podpisanie tej ważnej 
ustawy”.  
   
Członkini Zgromadzenia, Amy Paulin, powiedziała: „Każdego dnia kobiety i 
dziewczęta są zmuszane przez handlarzy kobietami w celach seksualnych do 
sprzedawania się majętnym mężczyznom. Jestem dumna z faktu, że jestem autorką 
ustawy zwalczającej nielegalny handel kobietami, która wymaga nagłośnienia 
kluczowych usług wsparcia dla ofiar w głównych węzłach komunikacyjnych, a także 
szkolenia dla pracowników hoteli, aby mogli wykryć i zgłosić przypadki zauważonego 
procederu handlu kobietami. Handel ludźmi w celach seksualny często odbywa się w 
miejscach publicznych, ale nie jest rozpoznawany, a możliwość realizacji tego 
procederu zależy od zakwaterowania i transportu. Docierając do ofiar w miejscach, 
gdzie mogą być zidentyfikowane i otrzymać informacje na temat dostępnych usług, 
możemy zaoferować im pomocną dłoń, dzięki której odzyskają bezpieczeństwo i 
wolność. Dziękuję gubernator Hochul za podpisanie tych ustaw i za jej zaangażowanie 
w położenie kresu handlowi ludźmi w celach seksualnych”.  
  
Świadomość usług dostępnych dla ofiar handlu ludźmi  
Ustawa (S.8711A/A.9883A) wymaga, aby we wszystkich toaletach w obiektach 
należących do Zarządu Autostrad (Thruway Authority) umieszczono informacje o 
usługach dla ofiar handlu ludźmi, a także krajowy numer telefonu alarmowego w 
sprawie handlu ludźmi. Dzięki temu, w miejscach obsługi podróżnych zwiększona 
zostanie widoczność informacji na temat środków dostępnych dla ofiar, aby pomóc im 
wyjść z trudnej sytuacji. W ponad 80% operacji przemytu wykorzystywane są pojazdy 
silnikowe, z których wiele może zatrzymać się w 27 miejscach obsługi podróżnych 
administrowanych przez Zarząd Autostrad Stanu Nowy Jork.  
   
Senator stanu, Cordell Cleare, powiedziała: „Dla mnie, jako przewodniczącej 
Senackiej Stałej Komisji ds. Kobiet, wyeliminowanie handlu ludźmi było głównym 
priorytetem. Dziękuję gubernator za podpisanie mojej ustawy, S.8711-A, która wymaga, 
aby proaktywne informacje były wyświetlane we wszystkich miejscach obsługi 
podróżnych kontrolowanych przez Zarząd Autostrad. W tym roku wprowadziłam 14 
projektów ustaw dotyczących handlu ludźmi, z których 5 zostało zatwierdzonych przez 
Senat; będę kontynuowała swoje starania w tej kwestii, dopóki ten nikczemny proceder 
nie zostanie całkowicie wykorzeniony, a nasze społeczności nie staną się znowu 
zdrowe”.  
   
Ustawa (S.8678/A.9814) wymaga, aby we wszystkich toaletach w miejscach postoju 
pojazdów ciężarowych umieszczone były informacje o usługach dla ofiar handlu ludźmi, 
a także krajowy numer telefonu alarmowego w sprawie handlu ludźmi. Dzięki temu 
ofiary będą miały większą świadomość dostępnych środków, które pomogą im wyjść z 
trudnej sytuacji.  
   



Senator Samra G. Brouk powiedziała: „Handlarze ludźmi wykorzystują naszą 
infrastrukturę transportową do popełniania nieprawdopodobnych przestępstw w biały 
dzień, a ponieważ w miesiącach letnich wzrasta liczba podróży w całym kraju, ważne 
jest, aby wykorzystać każdą okazję, jaką mamy, aby interweniować i umożliwić ofiarom 
powrót do normalnego życia. Dziękuję gubernator i członkini Zgromadzenia, Amy 
Paulin, za współpracę przy tej ustawie, aby zapewnić ratujące życie informacje dla ofiar 
handlu ludźmi na parkingach dla ciężarówek i lotniskach, dzięki czemu stan Nowy Jork 
będzie bezpieczniejszym miejscem dla naszych rodzin, zwłaszcza dla kobiet i dzieci”.  
   
Ustawa (S.8710/A.9406) wymaga, aby we wszystkich komercyjnych portach lotniczych 
umieszczone były informacje o usługach dla ofiar handlu ludźmi, a także krajowy numer 
telefonu alarmowego w sprawie handlu ludźmi. Lotniska są częstym ośrodkiem handlu 
ludźmi zarówno w kraju, jak i za granicą. Dzięki umieszczeniu niezbędnych informacji w 
widocznym miejscu potencjalne ofiary handlu ludźmi będą wiedziały o dostępnych 
środkach, które pomogą im wyjść z trudnej sytuacji.  
   
Ustawa (S.8262/A.9169) wymaga, aby we wszystkich toaletach na lotniskach 
należących do Zarządu Portów (Port Authority) umieszczono informacje o usługach dla 
ofiar handlu ludźmi, a także krajowy numer telefonu alarmowego w sprawie handlu 
ludźmi. Lotniska są częstym ośrodkiem handlu ludźmi zarówno w kraju, jak i za granicą. 
Dzięki umieszczeniu niezbędnych informacji w widocznym miejscu potencjalne ofiary 
handlu ludźmi będą wiedziały o dostępnych środkach, które pomogą im wyjść z trudnej 
sytuacji.  
   
Senator stanu, Anna Kaplan, powiedziała: „Żadna społeczność nie jest odporna na 
plagę handlu ludźmi i jest niezwykle ważne, abyśmy zrobili wszystko, co w naszej mocy, 
aby zapewnić ofiarom możliwość ucieczki od porywaczy i przetrwania traumy, do której 
zostały zmuszone. Wyeksponowanie krajowej infolinii pomocy w przypadku handlu 
ludźmi w miejscach, gdzie ofiary będą ją widzieć, jest zdroworozsądkowym sposobem 
pomocy osobom w potrzebie i pomoże zwiększyć świadomość problemu wśród 
członków społeczeństwa, którzy mogliby zainterweniować i pomóc. Jestem dumna ze 
współpracy z członkinią Zgromadzenia, Amy Paulin, w sprawie ustawy, która będzie 
wymagała umieszczenia informacji na temat zasobów dostępnych dla ofiar na 
lotniskach i terminalach autobusowych, i jestem wdzięczna za przywództwo gubernator 
Hochul w podpisaniu tych ustaw”.  
   
Ustawa (S.8573/A.9410) wymaga, aby we wszystkich toaletach w obrębie terminali 
autobusowych należących do Zarządu Portów (Port Authority) umieszczono informacje 
o usługach dla ofiar handlu ludźmi, a także krajowy numer telefonu alarmowego w 
sprawie handlu ludźmi. Ze względu na anonimowość i wygodę korzystania z terminali 
autobusowych, są one często wykorzystywane jako węzły w procederze handlu ludźmi. 
Poprzez umieszczenie w widocznym miejscu informacji o różnych usługach dla ofiar 
handlu ludźmi, jak również krajowego numeru infolinii oferującej pomoc w przypadkach 
handlu ludźmi, więcej ofiar będzie świadomych środków, z których mogą skorzystać w 
celu ucieczki z rąk porywaczy.  
   



Ustawa (S.3374B/A.7818B) wymaga, aby w lokalach sprzedających napoje alkoholowe 
lub oferujących rozrywkę dla dorosłych umieszczane były informacje o przestępstwach 
związanych z handlem ludźmi oraz wyraźnie prezentowany był numer infolinii 
Krajowego Centrum Zasobów w przypadkach Handlu Ludźmi (National Human 
Trafficking Resource Center), jak również numery telefonów do Zespołu Zadaniowego 
ds. Handlu Ludźmi i ds. Wykorzystywania Pracowników w celu uzyskania pomocy. 
Wiele klubów rozrywkowych i barów jest miejscem handlu ludźmi i pracy przymusowej, 
a podnoszenie świadomości na temat tych infolinii zwiększy świadomość przestępstwa i 
jego sygnałów ostrzegawczych, jak również zapewni wiedzę na temat zasobów, aby 
pomóc tym, którzy mogli paść ofiarą tego przestępstwa.  
   
Senator stanu, Jamaal Bailey, powiedział: „Handel ludźmi to rosnący i wszechobecny 
problem, który dotyka wszystkie nasze społeczności. Ten pakiet ustaw ma na celu 
zwalczanie plagi handlu ludźmi, promowanie zasobów dostępnych dla ofiar oraz rozwój 
środków zapobiegawczych w celu ochrony przed wykorzystywaniem i przerwania tego 
cyklu. Mój projekt ustawy wymaga, aby każdy punkt posiadający licencję na alkohol 
oraz wszystkie miejsca rozrywki dla dorosłych w widoczny sposób eksponowały telefon 
infolinii oferującej pomoc dla ofiar handlu ludźmi. Szukając pomocy, ofiary handlu 
ludźmi napotykają na niezwykłe przeszkody. Wprowadzenie obowiązku umieszczania 
widocznych informacji w tych miejscach, gdzie ofiary są narażone na zwiększone 
ryzyko, pomoże im uzyskać dostęp do potencjalnie ratującej życie pomocy. Chcę 
podziękować gubernator Kathy Hochul za podpisanie tej ważnej ustawy, sponsorce w 
ramach Zgromadzenia, Catalinie Cruz, liderce większości Senatu, Andrei Stewart-
Cousins, przewodniczącemu Carlowi E. Heastie oraz moim kolegom w obu izbach za 
podjęcie działań mających na celu zapewnienia bezpieczeństwa naszych społeczności”.  
  
Członkini Zgromadzenia, Catalina Cruz, powiedziała: „Handel ludźmi, lub 
współczesne niewolnictwo, jest plagą obecną w naszym społeczeństwie, i musi być 
zwalczana na wielu frontach. Moja ustawa ma na celu podnoszenie świadomości 
społecznej poprzez nakazanie, aby informacje o usługach pomagających ofiarom były 
lepiej widoczne i dostępne. Musimy zrobić więcej, aby położyć kres okrucieństwu 
współczesnego niewolnictwa i będę kontynuować moje wysiłki na rzecz jego 
zwalczania. Chciałabym podziękować gubernator Hochul za poparcie tej ustawy oraz 
senatorowi Jamaalowi Baileyowi za jego przywództwo w tej kwestii”.  
   

###  
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