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GUBERNATOR HOCHUL PODPISUJE PAKIET USTAW WZMACNIAJĄCY 
OCHRONĘ I WSPARCIE DLA OSÓB, KTÓRE DOŚWIADCZYŁY PRZEMOCY 
DOMOWEJ, W RAMACH MIESIĄCA ŚWIADOMOŚCI PRZEMOCY DOMOWEJ  

  
Ustawa ta (S.6363-A/A.8102-A) zapewnia konfiskatę broni palnej należącej do 

osób objętych nakazem ochrony, jeśli sędzia stwierdzi, że jej posiadanie stanowi 
zagrożenie  

  
Ta ustawa (S.6443-B/A.8105-B) wymaga, aby sędziowie sądów karnych lub 

rodzinnych pytali o posiadanie przez pozwanego broni palnej, gdy wydawane są 
nakazy ochrony  

  
Ustawa ta (A.7748-A/S.3855-A) pozwala ofiarom napaści seksualnej na złożenie 

wniosku do stanowej komisji wyborczej o utajnienie informacji o rejestracji 
wyborców  

  
Ustawa ta (S.7157-A/A.6207-B) wymaga, aby przedsiębiorstwa użyteczności 

publicznej umożliwiły osobom, które doświadczyły przemocy domowej, 
rezygnację ze wspólnych umów bez ponoszenia kar  

  
Ustawa ta (S.7263-A/A.2519-A) wymaga, aby zakłady ubezpieczeń zdrowotnych 

dały osobom, które doświadczyły przemocy domowej, możliwość podania 
alternatywnych danych kontaktowych w celu uzyskania informacji o roszczeniach 

i świadczeniach  
  

  

Gubernator Kathy Hochul podpisała dziś kompleksowy pakiet ustaw, które wzmocnią 
ochronę osób, które przeżyły przemoc domową i ze względu na płeć, poprzez 
zapewnienie konfiskaty broni od agresywnych partnerów i ochronę poufności osób 
ocalałych. Gubernator Hochul podpisała pięć ustaw wraz z ocalałymi, orędownikami i 
członkami władz ustawodawczych w Union Settlement, organizacji non-profit 
świadczącej usługi dla ocalałych we wschodnim Harlemie.  
  

„Moja administracja jest zaangażowana w likwidowanie problemu przemocy domowej i 
wspieranie osób, które jej doświadczyły – jest to misja, która przez całe życie 
towarzyszyła pokoleniom kobiet w mojej rodzinie”, powiedziała gubernator Hochul. 
„Jestem dumna, że mogę podpisać te nowe przepisy, które zwiększą poufność, 



uchronią mieszkańców stanu Nowy Jork przed niebezpieczeństwem i zapewnią im 
elastyczność, której potrzebują, aby podejmować najlepsze decyzje dla siebie i swoich 
rodzin”.  
  
Podpisane podczas Miesiąca Świadomości Przemocy Domowej (Domestic Violence 
Awareness Month), obchodzonego w październiku każdego roku, ustawy potwierdzają 
niezłomne zaangażowanie gubernator Hochul w ochronę praw ocalałych i ograniczenie 
dostępu agresywnych partnerów do broni palnej, używanej w około jednej trzeciej 
zabójstw związanych z przemocą domową zgłaszanych w stanie Nowy Jork.   
  
Dyrektor wykonawcza Biura ds. Zapobiegania Przemocy Domowej Stanu Nowy 
Jork, Kelli Owens, powiedziała: „Dzisiejsza ustawa zwiększy bezpieczeństwo 
wszystkich ocalałych, ponieważ w sytuacjach przemocy domowej i seksualnej 
bezpieczeństwo jest najważniejsze. Niezależnie od tego, czy mówimy o 
bezpieczeństwie broni palnej, prawach do prywatności, czy nadużyciach finansowych, 
chcemy, aby mieszkańcy stanu Nowy Jork wiedzieli, że mają opcje, zasoby i ochronę. 
Jestem zaszczycona, że mogę służyć gubernator Hochul, która od zawsze jest 
prawdziwym rzecznikiem ocalałych”.  
  
Dyrektor Biura ds. Pomocy Ofiarom, Elizabeth Cronin, powiedziała: „Znaczna 
część pracy wykonywanej przez specjalistów ds. pomocy ofiarom polega na 
świadczeniu usług i udzielaniu wsparcia ofiarom i ocalałym w wyniku przestępstwa. Ten 
kompleksowy pakiet ustaw skupia się na zapobieganiu poprzez wzmocnienie 
możliwości sądu do ograniczenia dostępu sprawcy do broni palnej i umożliwienie 
jednostkom dokonywania wyborów, które są w ich najlepszym interesie. Wyrażam 
uznanie dla gubernator Hochul za podejmowanie działań na rzecz ograniczenia i 
zapobiegania przemocy domowej i seksualnej oraz jej niezłomne zaangażowanie w 
poprawę życia ofiar i osób, które ucierpiały w wyniku przestępstw”.  
Ustawa S.6363-A/A.8102 wymaga, aby sądy zarządzały konfiskatę broni palnej, 
karabinów i strzelb, gdy agresywny partner umyślnie odmawia ich oddania wbrew 
nakazowi sądowemu wydanemu w związku z nakazem ochrony. Ustawa ta zapewni, że 
osobom, które podlegają nakazowi ochrony i już zostały uznane za stwarzające 
zagrożenie, zostanie skonfiskowana broń palna, jeśli nie będą one świadomie 
przestrzegać wcześniejszego nakazu jej oddania.  
  
Ustawa ta S.6443-B/A.8105-B wymaga, aby sędziowie sądów karnych i rodzinnych 
pytali o to, czy osoba, wobec której wydają nakaz ochrony, posiada broń palną. 
Podczas gdy istniejące przepisy wymagały od tych osób odebrania lub zawieszenia 
licencji na broń palną, nie wymagały one od sędziów zadawania tego pytania.  
  
Senator stanu, Shelley Mayer, powiedziała: „Nie możemy nadal pozwalać na to, aby 
broń palna pozostawała w rękach sprawców z powodu luk, które istnieją w naszym 
systemie sądowniczym. Ustawy S.6363A/A.8102 i S.6443B/A.A8015B, które 
sponsorowałam wraz z członkinią Zgromadzenia Clark, są zdroworozsądkowymi 
środkami, zapewniącymi większą ochronę osobom narażonym na przemoc z użyciem 
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broni palnej, szczególnie w sytuacjach przemocy domowej. Dziękuję gubernator Kathy 
Hochul za ich podpisanie”.  
  
Członkini Zgromadzenia, Sarah Clark, powiedziała: „W ramach obchodów Miesiąca 
Świadomości Przemocy Domowej, te dwie ważne, podpisane dziś ustawy wzmocnią 
działania sądów w zakresie dostępu do broni palnej i będą wymagały podjęcia 
dodatkowych kroków w przypadku przyznania nakazu ochrony. Najbardziej 
niebezpieczny dla ofiar przemocy domowej jest okres bezpośrednio po zaangażowaniu 
organów ścigania lub sądów, a posiadanie przez sprawcę broni palnej zwiększa 
prawdopodobieństwo wyrządzenia krzywdy. Musimy zrobić wszystko, co w naszej 
mocy, aby zmniejszyć ryzyko działań odwetowych lub dalszej przemocy. Pandemia 
spowodowała gwałtowny wzrost przemocy domowej i nadużyć w całym kraju, co jest dla 
nas jasnym przykazem, że jest jeszcze wiele do zrobienia w celu rozszerzenia zasobów 
i ochrony dla ocalałych. Bezpieczeństwo i zdolność ocalałych do rozwoju nie może 
czekać, i jestem wdzięczny za zaangażowanie gubernatora Hochul w nadzieję i jej 
orędownictwo dla naszych najbardziej zagrożonych rodzin”.  
  
Ustawa S.3855/A.7748-A umożliwia osobom, które przeżyły przemoc seksualną, 
złożenie wniosku do stanowej Rady Wyborczej (State Board of Elections) o 
zapieczętowanie informacji o ich rejestracji wyborczej przed dostępem osób 
postronnych, rozszerzając w ten sposób kluczową ochronę prywatności, która 
uniemożliwi ujawnienie ich danych na podstawie wniosku o dostęp do informacji. 
Zgodnie z obowiązującym prawem tylko osoby, które przeżyły przestępstwa związane z 
przemocą w rodzinie mogą zachować te informacje w tajemnicy.  
  

Senator stanu, Tim Kennedy, powiedział: „Bardzo ważne jest, abyśmy zrobili 
wszystko, co w naszej mocy, aby chronić osoby, które przeżyły przemoc seksualną, 
przed nękaniem i działaniami odwetowymi. Rozszerzając zakres osób, które przeżyły, a 
które kwalifikują się do tego, by ich akta wyborcze zostały utajnione, zapewniamy, że 
samo spełnienie obowiązku obywatelskiego poprzez głosowanie nie wymaga od osoby, 
która przeżyła, narażania swojego zdrowia i bezpieczeństwa. Dziękuję gubernator 
Hochul za podpisanie tego ważnego aktu prawnego”.  

  

Członek Zgromadzenia, Fred Thiele, powiedział: „Kilka lat temu władze stanu Nowy 
Jork uchwaliły ustawę mającą na celu ochronę prywatności i bezpieczeństwa ofiar 
przemocy domowej poprzez wydanie pozwolenia na utajnienie ich kart do głosowania 
na wniosek. Moja ustawa rozszerza tę ochronę na ofiary przestępstw seksualnych. Zbyt 
wielu mieszkańców stanu Nowy Jork żyje w strachu z powodu przemocy seksualnej. 
Kontynuując naszą walkę z tymi haniebnymi przestępstwami, kluczowe znaczenie ma 
zapewnienie ofiarom prywatności i bezpieczeństwa poprzez umożliwienie zachowania 
w tajemnicy informacji geograficznych związanych z ich rejestrami wyborczymi. Ofiary 
powinny czuć się bezpiecznie, korzystając ze swojego konstytucyjnego prawa do 
głosowania. Dziękuję gubernator Hochul za zatwierdzenie tej ustawy”.  
  

Ustawa ta S.7157-A/A.6207-B rozszerza istniejący wymóg przedsiębiorstw 
użyteczności publicznej, bezprzewodowych, kablowych, satelitarnych i 



telekomunikacyjnych, aby umożliwić osobom fizycznym w ramach wspólnych umów i 
osobom, które przeżyły przemoc domową, rezygnację z takiej umowy bez opłat, kar lub 
należności. Ustawa ta rozszerza istniejące przepisy o dalszy zakaz działań 
przedsiębiorstw, które mogą ograniczać zdolność lub chęć osób ocalałych do rezygnacji 
z tych wspólnych umów.  
  
Senator stanu, Kevin Parker, powiedział: „Nie wszystkie krzywdy wynikające z 
przemocy domowej są fizyczne, wiele z nich ma charakter ekonomiczny. Moja ustawa 
ma na celu złagodzenie niektórych z tych szkód ekonomicznych poprzez odciążenie 
ocalałych od płacenia rachunków za media, będących często „bronią” ich oprawców. 
Jest wiele do zrobienia w kwestii przymusu ekonomicznego, z jakim spotykają się 
ocaleni – to mały, ale ważny krok. Dziękuję gubernator Hochul za podpisanie tej ważnej 
ustawy”.  
  
Członkini Zgromadzenia, Linda B. Rosenthal, powiedziała: „Podczas pandemii 
COVID odnotowano gwałtowny wzrost przypadków przemocy domowej (domestic 
violence, DV), co dodatkowo zwiększyło i tak już astronomiczną liczbę osób dotkniętych 
plagą DV. Z czasem taktyka stosowana przez sprawców przemocy domowej 
ewoluowała i stworzyli oni nowe sposoby sprawowania kontroli nad ofiarami, w tym 
poprzez wspólne umowy na usługi telewizji kablowej, telefoniczne i mediów. Wyjście z 
sytuacji przemocy domowej nigdy nie jest łatwe, a osoby, które przeżyły, nie powinny 
być obarczone dodatkowym zmartwieniem, jakim jest wycofanie się z umowy 
współdzielonej z ich oprawcą. Cieszę się, że gubernator Hochul podpisała moją ustawę, 
podczas Miesiąca Świadomości Przemocy Domowej, aby zapewnić ocalałym pewną 
ulgę poprzez umożliwienie im łatwiejszego rozwiązania tych wspólnych umów”.  
  
Ustawa S.7263-A/A.2519-A wymaga od ubezpieczycieli zdrowotnych i organizacji 
zajmujących się utrzymaniem zdrowia, aby zapewniły osobom, które przeżyły przemoc 
domową, możliwość podania alternatywnych informacji kontaktowych, tak aby mogły 
one uzyskać dostęp do informacji o swoich roszczeniach i świadczeniach w sposób, 
który chroni je przed ich sprawcą. Zmiana ta umożliwi ocalałym poszukiwanie usług 
medycznych i zdrowia psychicznego oraz wykorzystanie ubezpieczenia zdrowotnego do 
ich opłacenia bez obawy, że roszczenia ubezpieczeniowe, formularze lub 
korespondencja rozliczeniowa będą wysyłane na adres ubezpieczonego.  
  
Senator stanu, John Liu, powiedział: „Osoby, które przeżyły przemoc domową, 
nierzadko potrzebują wyjątkowej dyskrecji przy szukaniu pomocy u 
świadczeniodawców, aby chronić swoją prywatność i bezpieczeństwo. Ta 
zdroworozsądkowa ustawa zapewnia większe bezpieczeństwo osobom, które przeżyły 
przemoc domową, wymagając od ubezpieczycieli zdrowotnych zapewnienia potrzebnej 
im pomocy przy jednoczesnej ochronie ich prywatności i bezpieczeństwa przed ich 
oprawcami. Bardzo dziękuję gubernator Hochul i moim kolegom z legislatury za 
dodanie do ustawy o ochronie ofiar przemocy domowej tej nowej formy ochrony”.  
  

Członek Zgromadzenia, Steven Cymbrowitz, powiedział: „Ustawa, której byłem 
sponsorem (A.2519) pomoże chronić prywatność i bezpieczeństwo ofiar przemocy 



domowej, umożliwiając im dostęp do ważnych usług medycznych i zdrowia 
psychicznego bez obawy, że ich roszczenia lub korespondencja rozliczeniowa ujawni 
ich lokalizację lub wrażliwe informacje ich oprawcy. Podobnie osoby nadal żyjące w 
sytuacji przemocy będą bardziej skłonne do poszukiwania niezbędnego leczenia, jeśli 
będzie można zapewnić im prywatność – i że leczenie to może pomóc im w nawiązaniu 
kontaktu z instytucjami w ich społeczności, które pomagają ofiarom przemocy 
domowej”.  

  
Ten pakiet ustaw stanowi kontynuację zdecydowanych działań gubernator Hochul na 
rzecz rozwiązania problemu przemocy ze względu na płeć i przemocy domowej w 
całym stanie Nowy Jork. Wiosną tego roku gubernator podpisała ustawę, która 
rozszerzyła zakres obowiązywania ustawy o prawach człowieka dla osób, które 
przeżyły przemoc domową, poprawiając ich dostęp do procesu składania skarg poprzez 
zakazanie dyskryminacji w takich dziedzinach jak mieszkalnictwo i zakwaterowanie 
socjalne. Wcześniej były one objęte jedynie jako klasa chroniona na mocy przepisów 
Ustawy o Prawach Człowieka dotyczących zatrudnienia.   
  
W kwietniu gubernator Hochul wydała rozporządzenie wykonawcze nakazujące 
Urzędowi ds. Zapobiegania Przemocy Domowej (Office for Prevention of Domestic 
Violence, OPVD) stworzenie polityki wzmacniającej procedury stanu Nowy Jork w 
zakresie przeciwdziałania przemocy domowej i związanej z płcią w miejscu pracy. Na 
początku tego miesiąca OPDV wydało modelową politykę, którą agencje stanowe mogą 
wykorzystać, aby zapewnić odpowiednie procedury, mające na celu kierowanie 
reakcjami w przypadku, gdy problemy związane z przemocą domową i przemocą ze 
strony partnerów intymnych dotyczą także miejsca pracy.  
  

Z problemem przemocy domowej borykają się setki tysięcy mieszkańców stanu Nowy 
Jork – przede wszystkim kobiety. W 2021 r. w stanie Nowy Jork wydano ponad 195 000 
nakazów ochrony przed przemocą domową, co stanowi 18-procentowy wzrost w 
porównaniu z rokiem 2020. Pandemia COVID-19 przyczyniła się do nasilenia 
problemów związanych z przemocą domową, a liczba połączeń z infolinią stanu Nowy 
Jork wzrosła o blisko 34 procent od początku tego kryzysu zdrowia publicznego.  
   
Aby lepiej zrozumieć społeczne postrzeganie przemocy domowej, OPDV tego lata 
przeprowadziło badanie opinii publicznej wśród 5000 mieszkańców stanu Nowy Jork. 
Wyniki badań sugerują, że chociaż większość mieszkańców stanu Nowy Jork rozumie 
zjawisko przemocy domowej i ze względu na płeć, a wielu z nich zna osoby, które jej 
doświadczyły, zbyt wielu nadal uważa, że problemy te wynikają z czynników 
zewnętrznych – używania narkotyków lub alkoholu, słabej kontroli impulsów lub 
problemów z kontrolowaniem złości – a nie z decyzji agresywnego partnera.  
  
Przez ostatnie 30 lat OPDV pozostawała jedyną w kraju agencją na poziomie biura 
rządowego zajmującą się kwestią przemocy ze względu na płeć. Misją agencji jest 
usprawnienie reagowania na przemoc domową i seksualną w stanie Nowy Jork oraz 
zapobieganie jej w celu zwiększenia bezpieczeństwa wszystkich mieszkańców w 
związkach intymnych poprzez inicjatywy polityczne, programy społeczne i akcje 



uświadamiające. OPDV współpracuje również z lokalnymi świadczeniodawcami, aby 
zapewnić usługi skoncentrowane na ocalonych, oparte na analizie traumy i 
dostosowane do potrzeb kulturowych w całym stanie.  
  
Stanowa infolinia dla ofiar przemocy domowej i seksualnej zapewnia pełną dyskrecję i 
jest bezpłatnie dostępna w większości języków 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu: 
800-942-6906 (połączenie telefoniczne), 844-997-2121 (SMS) lub @opdv.ny.gov (czat). 
Osoby fizyczne mogą również odwiedzić stronę www.ovs.ny.gov/connect, aby znaleźć 
program pomocy ofiarom w swojej społeczności. Biuro ds. Pomocy Ofiarom finansuje i 
wspiera ponad 200 programów, które zapewniają bezpośrednie usługi dla ofiar i osób, 
które przeżyły przestępstwo oraz ich rodzin, w tym terapię, grupy wsparcia, zarządzanie 
sprawami, cywilną pomoc prawną, towarzyszenie w sądzie oraz transport, wśród innych 
form pomocy.  
  

###  
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