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GUBERNATOR HOCHUL PODPISUJE USTAWĘ O OCHRONIE PRACOWNIKÓW 
MAGAZYNOWYCH  

  
Ustawa (S.8922A/A.10020A) wprowadza obowiązek ujawniania danych 

dotyczących norm wydajności pracy i chroni pracowników, którzy nie spełniają 
nieujawnionych lub bezprawnych norm  

  
  

Gubernator Kathy Hochul podpisała dziś Ustawę o ochronie pracowników 
magazynowych (Warehouse Worker Protection Act) (S. 8922/A. 10020). Nowa ustawa 
zabezpieczy pracowników magazynów przed stosowaniem wobec nich nieujawnionych 
lub bezprawnych norm wydajności pracy oraz zapewni środki pozwalające chronić 
pracowników, którzy nie spełniają bezprawnych norm.  
  
„Każdy pracownik w stanie Nowy Jork powinien być traktowany sprawiedliwie, godnie i 
z szacunkiem” – powiedziała gubernator Hochul. „Cieszę się, że mogę podpisać 
Ustawę o ochronie pracowników magazynowych, która pomoże chronić te ciężko 
pracujące osoby właśnie teraz – w sezonie świątecznym, gdy wszyscy wysyłają 
mnóstwo prezentów i paczek”.  
  
Ustawa o ochronie pracowników magazynowych (S. 8922A/A.10020A) ma na celu 
ochronę tych pracowników przed zbyt wysokimi normami wydajności pracy. Nowa 
ustawa nakłada na centra dystrybucyjne nowe obowiązki w zakresie ujawniania danych 
dotyczących wydajności pracy obecnym i byłym pracownikom. Dzięki niej pracownicy 
będą znać swoją wydajność i przysługujące im prawa w miejscu pracy. Przepisy chronią 
również pracowników przed szkodliwymi działaniami, takimi jak postępowanie 
dyscyplinarne lub zwolnienie z pracy, spowodowanymi wyłącznie niedotrzymaniem 
nieujawnionych norm wydajności lub norm, które nie uwzględniają przysługujących 
pracownikowi przerw.  
  
Senator stanowa, Jessica Ramos, powiedziała: „Doprowadzając do podpisania 
Ustawy o ochronie pracowników magazynowych, uniemożliwiliśmy korporacjom takim 
jak Amazon czy UPS nadmierne wykorzystywanie pracowników i pozostawianie ich na 
pastwę losu w przypadku urazów i problemów ze zdrowiem. Za każdym pracownikiem 
magazynowym stoi społeczność, która oczekuje, że wróci on z pracy cały i zdrowy. 
Pragnę podziękować liderce większości Senatu Andrei Stewart-Cousins za spotkanie 
ze związkiem zawodowym pracowników Amazon (Amazon Labor Union), gdy 



budowaliśmy poparcie dla tej ustawy, oraz gubernator Hochul za działania 
potwierdzające jej zaangażowanie w zdecydowaną ochronę pracowników. Jest to 
pierwszy krok w kierunku rozwiązania problemu powszechnych urazów w tym szybko 
rozwijającym się sektorze zatrudnienia, dlatego liczę na dalszą udaną współpracę z 
moimi partnerami podczas kolejnych sesji”.  
  
Członkini Zgromadzenia, LaToya Joyner, powiedziała: „Ustawa o ochronie 
pracowników magazynowych wprowadza kluczowe środki bezpieczeństwa w miejscu 
pracy i zniechęca gigantów branży e-commerce, takich jak Amazon, do angażowania 
się w niebezpieczne praktyki. Nowe przepisy zapewniają tak potrzebną przejrzystość w 
zakresie egzekwowania uciążliwych norm i zwiększają ochronę pracowników. Z całego 
serca dziękuję gubernator Hochul za podpisanie tej ustawy”.  
  
Przewodniczący związku zawodowego Retail, Wholesale and Department Store 
Union (RWDSU), Stuart Appelbaum, powiedział: „RWDSU od dawna traktuje 
priorytetowo kwestię ochrony pracowników magazynowych przed urazami i chorobami 
spowodowanymi stresem i nieograniczonymi normami, dlatego naciskaliśmy na 
wprowadzenie Ustawy o ochronie pracowników magazynowych (Warehouse Worker 
Protection Act, WWPA – A10020/S8922). W stanie Nowy Jork powstaje coraz więcej 
magazynów – sam tylko Amazon otworzył ponad 70 obiektów – a ponad połowa z nich 
została zbudowana od stycznia 2021 r. Jednocześnie obserwujemy zwiększone 
wskaźniki urazów wśród pracowników magazynowych. Z powodu ekstremalnych norm 
wydajności pracownicy magazynowi doznawali ataków serca, udarów, urazów 
spowodowanych powtarzającymi się ruchami oraz nieodwracalnych, trwających całe 
życie bólów stawów i pleców. Dziś odnieśliśmy wielkie zwycięstwo w walce o 
bezpieczeństwo pracowników. Dziękuję gubernator Kathy Hochul za podpisanie tej 
ustawy. Zapewnia ona ochronę pracowników, która jest szczególnie ważna zwłaszcza 
w tym okresie”.  
  
Przewodniczący związku zawodowego Teamsters Joint Council 16, Thomas 
Gesualdi, powiedział: „Związkowcy z Teamster przez dziesięciolecia walczyli o 
egzekwowanie standardów bezpieczeństwa w branży magazynowej. Niestety, rozwój 
sieci Amazon ponownie naraża pracowników na niebezpieczeństwo. Dziękujemy 
gubernator Hochul, sponsorom ustawy – senator Ramos i członkini Zgromadzenia 
Joyner – oraz liderom legislatury za wprowadzenie Ustawy o ochronie pracowników 
magazynowych, która poprawia bezpieczeństwo we wszystkich firmach prowadzących 
magazyny. Jest to znaczący sukces w naszej ciągłej walce o prawa i możliwość 
negocjowania układu zbiorowego dla wszystkich pracowników magazynowych”.  
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