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GUBERNATOR HOCHUL OGŁASZA ZWIĘKSZENIE POMOCY FINANSOWEJ DLA 
OFIAR PRZESTĘPSTW  

  
Osoby pokrzywdzone mogą teraz ubiegać się o 2500 USD na zakup nowych 

przedmiotów osobistych uszkodzonych lub zniszczonych podczas przestępstwa  
  

Wcześniejszy, obowiązujący przez ponad dwie dekady limit wynoszący 500 USD 
był już zbyt niski  

  
  

Gubernator Kathy Hochul ogłosiła dziś, że ofiary i osoby pokrzywdzone w wyniku 
przestępstw, których kluczowe dobra osobiste zostały skradzione, uszkodzone lub 
zniszczone podczas zdarzenia, mogą teraz otrzymać do 2500 USD na wymianę 
przedmiotów uznanych za niezbędne dla ich zdrowia, bezpieczeństwa lub dobrostanu. 
Przed wprowadzeniem tej zmiany prawo stanowe ograniczało wysokość zwrotu 
kosztów do 500 USD. Kwota ta była jednak zbyt niska ze względu na inflację i wzrost 
kosztów utrzymania. Dystrybucją pomocy finansowej zajmuje się stanowe Biuro ds. 
Pomocy Ofiarom, które zapewnia ważną pomoc ofiarom i osobom poszkodowanym 
pozbawionym środków na pokrycie wydatków wynikających z przestępstwa.  
  
„Koszt wymiany przedmiotów utraconych lub uszkodzonych w wyniku przestępstwa 
może stanowić niepotrzebne obciążenie dla ofiar i ich rodzin, które wciąż dochodzą do 
siebie po traumatycznym wydarzeniu” – powiedziała gubernator Hochul. „Stan Nowy 
Jork wspiera ofiary w każdy możliwy sposób i jestem dumna, że mogę zwiększyć tę 
pomoc, aby ulżyć ofiarom i osobom poszkodowanym oraz zapewnić im wsparcie w 
procesie powrotu do normalnego życia”.  
  
Dyrektor Biura ds. Pomocy Ofiarom, Elizabeth Cronin, powiedziała: „Życie ofiar 
przestępstw często zmienia się radykalnie w ciągu kilku minut, ale skutki tych 
doświadczeń mogą utrzymywać się znacznie dłużej. Zwiększenie limitu środków 
pomocowych i wymiana utraconych przedmiotów pozwoli osobom poszkodowanym 
skupić się na leczeniu i zdejmie z ich barków część zmartwień. Dziękujemy gubernator 
Hochul za konsekwentne wspieranie ofiar przestępstw”.  
  
Zwiększony limit dotyczy wszystkich wniosków złożonych w Biurze ds. Pomocy 
Ofiarom, począwszy od 6 października 2022 r. Przepisy stanowe wprowadzone 12 
października 2022 r. uznają następujące przedmioty za niezbędne dobra osobiste, 



których mogą dotyczyć składane wnioski: odzież, np. buty, garnitury i odzież wierzchnia, 
pościel, urządzenia mobilne lub komputery oraz przedmioty niezbędne do bezpiecznej 
eksploatacji osobistych środków transportu, np. opony, fotelik samochodowy dla 
dziecka lub kask motocyklowy. Ponadto składane wnioski mogą dotyczyć wymiany lub 
naprawy przedmiotów osobistych niezbędnych dla zdrowia lub bezpieczeństwa, w tym 
okularów, aparatów słuchowych i innych urządzeń medycznych. Osoby kwalifikujące się 
do uzyskania pomocy mogą otrzymać maksymalnie 2500 USD.  
  
W ciągu ostatniej dekady stan Nowy Jork znacznie rozszerzył uprawnienia do 
uzyskania zwrotu kosztów lub odszkodowania dla ofiar, które nie odniosły obrażeń 
fizycznych, uznając, że emocjonalne skutki przestępstwa mogą być równie szkodliwe. 
Ponadto dzięki tym zmianom ofiary i osoby poszkodowane w wyniku przestępstw – a w 
niektórych przypadkach także członkowie ich rodzin – nie będą musiały ponosić 
znacznych obciążeń finansowych w związku z przestępstwem.  
  
Poza wymianą lub naprawą niezbędnych przedmiotów osobistych, Biuro ds. Pomocy 
Ofiarom rekompensuje i zwraca kwalifikującym się osobom m.in. koszty leczenia i 
doradztwa, koszty pogrzebu i pochówku, koszty relokacji, koszty systemu 
bezpieczeństwa i sprzątania miejsca przestępstwa, a także utracone zarobki i koszty 
wsparcia. Środki pomocowe nie pochodzą z kieszeni podatników. Fundusze na 
odszkodowania są pobierane z grzywien, opłat i dopłat uiszczanych przez osoby 
skazane przez sądy stanowe i federalne.  
 
Biuro ds. Pomocy Ofiarom finansuje także ponad 200 programów pomocy ofiarom, 
które świadczą bezpośrednie usługi, takie jak doradztwo kryzysowe, rzecznictwo, 
udzielanie schronienia w nagłych wypadkach, cywilna pomoc prawna i pomoc w 
relokacji dla ofiar i ich rodzin. Agencja zapewnia również pomoc finansową i refundację 
kosztów leczenia i poradnictwa dla kwalifikujących się ofiar przestępstw, pokrycie 
kosztów pogrzebu i pochówku, utraconych zarobków i wsparcie, a także inną 
pomoc. Profil agencji można obserwować na Twitterze i Facebooku.  
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