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GUBERNATOR HOCHUL PODPISAŁA USTAWĘ O UTWORZENIU 
OGÓLNOSTANOWEGO SYSTEMU ŚLEDZENIA ZESTAWÓW DO BADANIA 

GWAŁTU  
  

Ustawa S7867-A/A9596-A pomoże ofiarom napaści seksualnej w śledzeniu 
zestawów do zbierania dowodów  

  
  
Gubernator Kathy Hochul podpisała dziś ustawę (S7867-A/A9596-A) o utworzeniu 
ogólnostanowego elektronicznego systemu śledzenia zestawów do zbierania dowodów 
przestępstw seksualnych, powszechnie znanych jako zestawy do badania gwałtu. 
System ten zapewni, że wszystkie osoby, które doświadczyły napaści seksualnej, będą 
miały dostęp do informacji o statusie i lokalizacji swoich zestawów.  
  
„Jesteśmy zobowiązani do zrobienia wszystkiego, co w naszej mocy, aby zapewnić im 
odpowiedzialność, na którą zasługują”, powiedziała gubernator Hochul. „Ten nowy 
system będzie ważnym narzędziem, które umożliwi ofiarom śledzenie tych zestawów i 
wspiera nasze ogólne działania, aby stan Nowy Jork był bezpieczniejszy i bardziej 
przyjazny dla wszystkich”.  
  
Ustawa ta (S7867-A/A9596-A) nakazuje Wydziałowi Służb Sądownictwa Karnego 
(Division of Criminal Justice Services, DCJS) utworzenie systemu monitorowania 
zestawów znajdujących się w depozycie organów ścigania. System ten umożliwi 
ofiarom dostęp do informacji o statusie ich zestawu do badania gwałtu i będzie miał 
kluczowe znaczenie dla zapewnienia odpowiedzialności za terminowe przetwarzanie 
danych.  
  
Senator stanu, Alessandra Biaggi, powiedziała: „Nowy system śledzenia zestawów 
do badania gwałtu w stanie Nowy Jork przywróci ocalałym dostęp do informacji o 
statusie ich zestawów do badania gwałtu, kiedy będą na to gotowi. Dostęp do informacji 
o zestawach do badania gwałtu może pomóc ocalałym uniknąć sytuacji, w której tracą 
oni możliwość decydowania o sobie i kontroli, co często jest podstawą napaści na tle 
seksualnym. Pragnę zatem podziękować gubernator Kathy Hochul za podpisanie tej 
ważnej ustawy oraz podziękować moim kolegom z legislatury i oddanym orędownikom 
za ich niestrudzoną pracę na rzecz ocalałych”.  
 



 

 

Członkini Zgromadzenia, Amy Paulin, powiedziała: „Wprowadzenie systemu 
śledzenia zestawów do identyfikacji ofiar przestępstw na tle seksualnym jest ważnym 
krokiem w dochodzeniu sprawiedliwości wobec ofiar. Dostęp do nich będzie 
przeciwdziałał utracie przez ofiary prawa do decydowania o sobie i kontroli, co często 
jest podstawą napaści na tle seksualnym. Ofiary te przeszły już wystarczająco dużo i 
powinny mieć możliwość dostępu do swoich informacji — jest to potencjalnie kluczowy 
krok w ich procesie powrotu do zdrowia. Wyrażam uznanie dla gubernator Hochul za 
podjęcie działań mających na celu wzmocnienie pozycji ofiar napaści seksualnych w 
stanie Nowy Jork”.  
  
System DCJS umożliwia śledzenie zestawów od momentu ich pobrania przez organy 
ścigania do ich późniejszego przetestowania przez laboratoria kryminalistyczne jako 
dowodów. Ten system śledzenia stanowi uzupełnienie systemu, dostępnego dla tych 
ocalałych, którzy nie zdecydują się na poddanie się kontroli organów ścigania, jednak 
ich zestawy będą przechowywane przez OVS przez okres 20 lat.  
  
Dyrektor Biura ds. Pomocy Ofiarom (Office of Victim Services, OVS), Elizabeth 
Cronin, powiedziała: „Wyrażam uznanie dla gubernator i ustawodawcy za 
zapewnienie ofiarom przestępstw tego cennego narzędzia, które pomoże im uzyskać 
informacje o przetwarzaniu dowodów w przypadku ofiar, które zdecydują się zgłosić 
przestępstwo organom ścigania. OVS jest oddane sprawie zapewnienia ofiarom 
przestępstw wsparcia i zasobów, których potrzebują, niezależnie od tego, czy 
zdecydują się na wniesienie sprawy karnej, czy nie”.  
  
Komisarz Wydziału Służb Sądownictwa Karnego, Rossana Rosado, powiedziała: 
„W DCJS jesteśmy zaangażowani w poprawę systemu sądownictwa karnego dla 
wszystkich i dumni z tego, że możemy pomóc ofiarom napaści seksualnych poprzez 
dostarczenie im aktualnych i dokładnych informacji na temat statusu przetwarzania 
dowodów w ich sprawach. Dziękujemy gubernator Hochul i naszym partnerom w 
legislaturze za ich przywództwo i zaangażowanie w zapewnienie ofiarom napaści 
seksualnych wsparcia i środków, których potrzebują i na które zasługują”.  
  
Nadkomisarz policji stanowej, Steven A. Nigrelli, powiedział: „Chcę podziękować 
gubernator Hochul za jej przywództwo w zapewnianiu wsparcia ofiarom napaści 
seksualnych. Nowy system śledzenia zapewni ocalałym dostęp do uaktualnionych 
informacji na temat zestawów dowodowych zebranych w ich sprawie, a także sprawi, że 
świadczeniodawcy medyczni, laboratoria kryminalistyczne i organy ścigania będą 
odpowiedzialne za zapewnienie terminowego przetwarzania zestawów dowodowych”.  
  
OVS jest odpowiedzialne za przechowywanie zestawów dowodowych, które nie zostały 
przekazane organom ścigania. Prawo Zdrowia Publicznego wymaga od stanu 
przechowywania zestawów przez 20 lat, a ofiara przestępstwa może zażądać pewnych 
informacji na temat swojego zestawu lub przedmiotów osobistych znajdujących się w 
magazynie. OVS opracowuje obecnie formularz zgody, który będzie dostępny na 
stronie internetowej agencji, umożliwiający ofiarom przestępstw wypełnienie i przesłanie 
prośby do OVS drogą elektroniczną na adres soeck@ovs.ny.gov. Dzięki temu ofiary i 
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osoby, które przeżyły napaść na tle seksualnym, mogą mieć czas na podjęcie decyzji o 
złożeniu zawiadomienia o przestępstwie i przekazaniu swojego zestawu do zbadania 
organom ścigania.  
  
Na początku tego roku gubernator Hochul ogłosiła, że w ciągu trzech lat przekaże blisko 
373,2 mln USD ze środków funduszy federalnych i stanowych 219 organizacjom i 
koalicjom non-profit, szpitalom i agencjom rządowym na wsparcie 239 programów 
pomocy ofiarom, które zapewniają doradztwo w sytuacjach kryzysowych, terapię, 
schronienie w nagłych wypadkach, pomoc prawną w sprawach cywilnych, zarządzanie 
sprawami oraz rzecznictwo. Jest to największa inwestycja finansowa w historii OVS, a 
blisko połowa środków, czyli 47%, zostanie przeznaczona na wsparcie programów dla 
ofiar i osób, które doświadczyły przemocy domowej oraz ich rodzinom, a 13% na 
programy dla ofiar i osób, które doświadczyły napaści seksualnej.  
  
Pomoc finansowa administrowana przez OVS zapewnia ważny system bezpieczeństwa 
i pomaga ofiarom, ocalałym i członkom rodzin w pokryciu kosztów poradnictwa i 
doradztwa, kosztów pogrzebu i pochówku, utraconych zarobków i wsparcia, a także 
innej pomocy. Stan Nowy Jork jest jedynym w kraju, w którym nie ma limitu kosztów 
leczenia i doradztwa, co oznacza, że osoby mogą otrzymywać pomoc tak długo, jak jej 
potrzebują.  
  
Programy pomocy ofiarom pomagają również osobom fizycznym w składaniu wniosków 
do OVS w celu uzyskania odszkodowania lub zwrotu wydatków wynikających 
bezpośrednio z przestępstwa. Podczas gdy prawo do odszkodowania lub zwrotu 
kosztów zależy od dochodów danej osoby i dostępu do innych zasobów, takich jak 
ubezpieczenie zdrowotne, programy pomocy ofiarom zapewniają usługi i wsparcie bez 
żadnych kosztów dla każdego, kto ich potrzebuje. Portal OVS Resource 
Connect umożliwia mieszkańcom stanu Nowy Jork łatwe wyszukiwanie programów 
według konkretnych problemów lub zagadnień, z którymi się borykają. Więcej informacji 
można uzyskać na stronie internetowej Biura ds. Pomocy Ofiarom oraz śledząc agencję 
na Twitterze i Facebooku. Więcej informacji o usługach oferowanych przez agencję, w 
tym o wytycznych dla kwalifikujących się, można znaleźć na stronie ovs.ny.gov lub 
dzwoniąc pod numer 1-800-247-8035.  
  
P.o. dyrektor wykonawcza Koalicji Przeciwdziałania Napaściom Seksualnym 
Stanu Nowy Jork (New York State Coalition Against Sexual Assault), Gwen 
Wright, powiedziała: „NYSCASA wyraża uznanie dla gubernator Hochul i 
ustawodawcy NYS za przyjęcie i podpisanie tej ważnej ustawy. Ogólnostanowy system 
śledzenia zestawów do badania gwałtu to kolejne narzędzie, które wspaniały stan Nowy 
Jork zapewnia w celu wymierzania sprawiedliwości ofiarom napaści seksualnych i 
gwałtów. Gubernator Hochul od lat walczy o prawa osób, które doświadczyły napaści na 
tle seksualnym. Cieszymy się, że dostrzega ona, jak ważne jest śledzenie statusu 
zestawów do badania gwałtu, aby ocaleni mieli poczucie kontroli nad swoim losem”.  
  
Dyrektor ds. polityki i rzecznictwa w fundacji Joyful Heart Foundation, Ilse 
Knecht, powiedziała: „Dzisiaj fundacja Joyful Heart Foundation wyraziła uznanie dla 
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gubernator Kathy Hochul za podpisanie ustawy S.7867-A, dodającej stan Nowy Jork do 
rosnącej liczby stanów, które wprowadziły kompleksową, sześciofilarową reformę 
dotyczącą zestawów do badania gwałtu. Wprowadzając ten system śledzenia, stan 
Nowy Jork dołącza do 36 stanów, Waszyngtonu i Portoryko, które zwiększają 
przejrzystość i odpowiedzialność za zbieranie i testowanie tego ważnego dowodu. 
System śledzenia zapewnia także, że zestawy są szybko badane, a dzięki 
wprowadzeniu portalu dla ofiar, daje im narzędzie, którego potrzebują, aby rozpocząć 
proces leczenia. W Joyful Heart wiemy, że umożliwienie ocalałym dostępu online do 
informacji o ich zestawach na ich własnych warunkach może pomóc w przeciwdziałaniu 
utracie możliwości decydowania o sobie i kontroli, co często leży u podstaw napaści na 
tle seksualnym. Dziękujemy gubernator Hochul za podpisanie tej ustawy i cieszymy się 
na współpracę z jej biurem przy wprowadzaniu tej ważnej reform”.  
  

###  

  

 
Dodatkowe wiadomości są dostępne na stronie www.governor.ny.gov 
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