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GUBERNATOR HOCHUL PODPISUJE USTAWĘ WSPIERAJĄCĄ NOWYCH 
RODZICÓW POPRZEZ WPROWADZENIE WYMOGU DOSTOSOWANIA 

POMIESZCZEŃ DO KARMIENIA PIERSIĄ NA LOTNISKACH   
  

Ustawa (S.3866/A.7813) zobowiązuje lotniska do zapewnienia pomieszczenia do 
karmienia piersią poza widokiem publicznym  

  
  

Gubernator Kathy Hochul podpisała ustawę (S.3866/A.7813) wspierającą nowych 
rodziców podróżujących w stanie Nowy Jork, wymagając od niektórych lotnisk 
zapewnienia miejsc dla matek karmiących piersią, poza widokiem publicznym. Ten 
projekt ustawy wprowadza zmiany do obecnego prawa o zdrowiu publicznym (Public 
Health Law), aby zapewnić przyjazne pomieszczenia dla karmiących matek, 
znajdujące się poza strefą kontroli bezpieczeństwa na lotnisku.  
  
„Jednym z największych wyzwań dla nowych rodziców jest znalezienie miejsca do 
karmienia swoich dzieci”, powiedziała gubernator Hochul. „Z tym problemem wiele 
osób boryka się od wielu lat i dopiero niedawno udało im się uzyskać prawa i 
udogodnienia, na które zasługują. Podpisując tę ustawę, będziemy kontynuować 
czynienie stanu Nowy Jork lepszym miejscem do bezpiecznego wychowywania małych 
dzieci”.  
  
Zdecydowanie zbyt wiele miejsc publicznych nie posiada odpowiednich udogodnień 
dla osób karmiących piersią, aby mogły one nakarmić swoje dzieci. Ustawa ta opiera 
się na głównych działaniach podjętych w stanie Nowy Jork w celu wsparcia nowych 
rodziców, w tym ustanowienie pomieszczeń do karmienia piersią w miejscach 
zatrudnienia i obiektach publicznych, które umożliwiają rodzicom karmienie dzieci i 
odciąganie mleka z piersi.  
  
Senator stanu, Timothy M. Kennedy, powiedział: „Podobnie jak wiele innych ustaw, 
ten projekt ustawy powstał po rozmowie z jedną z moich współpracowniczek, która 
dostrzegła lukę w usługach dla matek w stanie Nowy Jork. Jako pracująca mama, 
która często podróżowała w związku z pracą, Rachel Jackson znalazła na lotniskach 
niewiele lub brak udogodnień dla karmiących mam. Wspólnie przygotowaliśmy ten akt 
prawny, aby to zmienić. Ten projekt ustawy został opracowany przy wsparciu wielu 
partnerów, w tym John R. Oishei Children's Hospital w Buffalo i wielu matek w całym 
stanie Nowy Jork, które są przekonane o wpływie tego projektu na rodziny w całym 



stanie. Dziękuję gubernator Hochul za podpisanie tej ustawy, dzięki czemu 
podróżujące mamy mają możliwość wyboru – i nie muszą wybierać między karierą a 
wychowaniem zdrowego dziecka”.  
  
Członkini zgromadzenia, Michaelle C. Solages, powiedziała: „Zapewniając 
wyznaczoną, niebędącą łazienką przestrzeń na lotniskach, w której kobiety mogą 
karmić piersią, odciągać pokarm lub dokarmiać niemowlęta, utrwalamy zdrowe praktyki 
rodzicielskie. Prawidłowe żywienie jest niezbędne dla rozwoju dziecka, zwłaszcza w 
pierwszym roku życia niemowlęcia. Dziękuję gubernator Hochul za udzielenie poparcia 
dla tej ustawy. To duży krok naprzód dla podróżujących i pracujących na lotniskach 
mieszkańców stanu Nowy Jork, dzięki czemu rodziny otrzymają niezbędne 
udogodnienia, także podróżując po świecie”.  
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