
 

 

 
Do natychmiastowej publikacji: 9.12.2022  GUBERNATOR KATHY HOCHUL 

 
 

GUBERNATOR HOCHUL PODPISUJE USTAWĘ O UDOGODNIENIACH 
DOTYCZĄCYCH KARMIENIA PIERSIĄ W MIEJSCU PRACY  

  
Ustawa (S.4844-B/A.1236-A) nakłada na wszystkich pracodawców w stanie Nowy 

Jork obowiązek zapewnienia wygodnych, prywatnych pomieszczeń do 
odciągania pokarmu z miejscami siedzącymi, dostępem do bieżącej wody i 

elektryczności oraz przestrzenią do pracy  
  

Pracodawcy mają też obowiązek przygotowania i wdrożenia pisemnych zasad 
dotyczących praw pracownic karmiących piersią w miejscu pracy  

  
  

Gubernator Kathy Hochul podpisała dziś ustawę o udogodnieniach dotyczących 
karmienia piersią w miejscu pracy. Ustawa (S.4844-B/A.1236-A) nakłada na wszystkich 
pracodawców w stanie Nowy Jork obowiązek zapewnienia wygodnych, prywatnych 
pomieszczeń do odciągania pokarmu z miejscami siedzącymi, dostępem do bieżącej 
wody i elektryczności oraz przestrzenią do pracy. Pracodawcy mają też obowiązek 
przygotowania i wdrożenia pisemnych zasad dotyczących praw pracownic karmiących 
piersią w miejscu pracy. Dzięki nowej ustawie wszystkie pracownice w całym stanie 
będą miały dostęp do tych samych podstawowych udogodnień, z których mogą obecnie 
korzystać pracownice administracji publicznej.  
  

„Każda karmiąca matka powinna mieć dostęp do bezpiecznego, higienicznego i 
wygodnego miejsca do odciągania pokarmu w pracy” – powiedziała gubernator 
Hochul. „Dzięki nałożeniu na pracodawców obowiązku zapewnienia odpowiednich 
udogodnień osoby karmiące piersią w pracy będą mogły cieszyć się komfortem i czuć 
się szanowane”.  

  
Ustawa (S.4844-B/A.1236-A) nakłada na wszystkich pracodawców w stanie Nowy Jork 
obowiązek zapewnienia wygodnych, prywatnych pomieszczeń do odciągania pokarmu 
z miejscami siedzącymi, dostępem do bieżącej wody i elektryczności oraz przestrzenią 
do pracy. Dotychczas pracodawcy musieli podejmować rozsądne starania, aby 
zapewnić karmiącym matkom przerwy i udostępnić miejsce do odciągania pokarmu, ale 
przepisy te były mniej korzystne niż w przypadku pracownic administracji publicznej. Po 
wprowadzeniu nowej ustawy wszystkie miejsca pracy w całym stanie będą musiały 
mieć bezpieczne i czyste pomieszczenia do odciągania pokarmu, ponieważ 



 

 

pracodawcy będą mieli obowiązek zapewnić dodatkowe udogodnienia dotyczące 
karmienia piersią.  
  
Nowa ustawa nałoży też na pracodawców obowiązek wdrożenia zasad opracowanych 
przez Departament Pracy Stanu Nowy Jork, dotyczących praw pracownic karmiących 
piersią w miejscu pracy. Pracodawcy będą musieli udostępniać te zasady w formie 
pisemnej każdej nowej pracownicy, a następnie przypominać je co roku. Dotyczy to 
również pracownic powracających do pracy po urodzeniu dziecka.  
  
Senator stanowa Alessandra Biaggi powiedziała: „Karmiące matki powinny mieć 
zapewniony ten sam poziom ochrony zdrowia i takie same udogodnienia, niezależnie 
od miejsca pracy. Jestem dumna, że gubernator Hochul podpisała ustawę S4844B, 
która zobowiązuje pracodawców do zapewnienia pracownicom dostępu do prywatnych 
pomieszczeń laktacyjnych. Nikt nie powinien być zmuszony do wybierania między 
opieką nad dzieckiem a pracą, dlatego musimy konsekwentnie dbać o to, aby wszystkie 
miejsca pracy w całym stanie Nowy Jork zapewniały ten sam poziom dostępności i 
równego traktowania”.  
  
Członkini Zgromadzenia Amy Paulin powiedziała: „Korzyści płynące z karmienia 
dzieci mlekiem z piersi matki są powszechnie znane, dlatego kobiety, które chcą 
odciągać pokarm, powinny być do tego zachęcane poprzez zapewnienie prywatnego, 
czystego pomieszczenia w miejscu pracy z dostępem do bieżącej wody i elektryczności. 
Oczywiste jest również, że pracodawcy powinni mieć ustalone pisemne zasady 
gwarantujące możliwość karmienia piersią w pracy, tak aby nie stawiać kobiet w 
sytuacji, w której muszą one prosić o taką możliwość lub o dostęp do stosownych 
udogodnień. Chcę podziękować gubernator Hochul za wsparcie okazane pracującym 
matkom”.  
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