
 
Do natychmiastowej publikacji: 23.12.2022  GUBERNATOR KATHY HOCHUL 

 
 

GUBERNATOR HOCHUL PODPISAŁA USTAWĘ WPROWADZAJĄCĄ PRAWO 
CARLOSA  

   
Ustawa S.621B/A.4947B zmienia ustawę karną w celu dodania odpowiedzialności 

karnej firm za śmierć lub poważne obrażenia fizyczne pracownika  
   
   

Gubernator Kathy Hochul podpisała dzisiaj ustawę wprowadzającą prawo Carlosa. 
Ustawa  (S.621B/A.4947B) zmienia obowiązującą w stanie Nowy Jork ustawę karną w 
celu zwiększenia kar za odpowiedzialność karną wobec korporacji za śmierć lub 
poważne obrażenie ciała pracownika, przestępstwo lub wykroczenie, poprzez grzywnę 
w wysokości do 500 000 USD.  
  

„Pracownicy budowlani są siłą napędową naszej gospodarki i zasługują na silną 
ochronę prawną”, powiedziała gubernator Hochul. „Ta ustawa doda nową warstwę 
odpowiedzialności za protokoły bezpieczeństwa i wprowadzi ważną ochronę dla osób, 
które wykonują tę niezbędną, trudną i często niebezpieczną pracę. Dziękuję sponsorom 
ustawy za ich partnerstwo w uchwaleniu tej ustawy, i mam nadzieję, że zapewnia ona 
pewną dozę otuchy dla rodziny i bliskich Carlosa”.  

   
Prawo Carlosa (S.621B/A.4947B) pozwoli stworzyć większą odpowiedzialność za 
tragiczne i możliwe do uniknięcia obrażenia pracowników na budowach w stanie Nowy 
Jork. Zgodnie z tą ustawą, korporacja jest winna odpowiedzialności karnej za śmierć lub 
obrażenia ciała pracownika, gdy przez zaniedbanie, lekkomyślność, celowo lub 
świadomie przyczynia się ona do śmierci lub poważnego obrażenia fizyczne swoich 
pracowników podczas wykonywania przez nich pracy. Ustawa ta została nazwana na 
cześć Carlosa Moncayo, 22-letniego pracownika budowlanego, który zginął tragicznie 
na placu budowy w mieście Nowy Jork w 2015 r.  
  
Senator stanu, James Sanders, powiedział: „W 2015 r. Carlos Moncayo, 22-latek, 
mieszkaniec Queens i emigrant z Ekwadoru, zginął w miejscu pracy z powodu 
zignorowania przez pracodawców wielokrotnych ostrzeżeń o niebezpiecznych 
warunkach, w jakich pracował pan Moncayo. W jego przypadku sprawiedliwość nie 
została wymierzona, a jego pracodawcy uniknęli odpowiedniej kary za działania 
przestępcze. Od tego czasu wielu pracowników w stanie Nowy Jork doznało poważnych 
obrażeń, a nawet poniosło śmierć na terenie zakładu pracy w wyniku podobnego 
zachowania swoich przełożonych, nie ponosząc przy tym pełnych konsekwencji swoich 



działań. Prawo Carlosa wreszcie wzmocni przepisy, które pozwolą pociągnąć 
pracodawców do należytej odpowiedzialności i pomogą powstrzymać przyszłe 
zachowania przestępcze oraz zapobiec obrażeniom i śmierci pracowników w 
przyszłości”.  
  
Członkini Zgromadzenia, Rodneyse Bichotte Hermelyn, powiedziała: „Po latach 
walki o mój sponsorowany projekt ustawy, z ulgą przyjęliśmy fakt, że gubernator Hochul 
podpisała prawo Carlosa, aby zapobiec wykorzystywaniu przez pozbawione skrupułów 
firmy budowlane klasy robotniczej, a zwłaszcza pracowników-imigrantów w moim 
okręgu. Po kilku iteracjach cieszę się, że wreszcie firmy budowlane zostaną rozliczone 
z zapewnienia odpowiedniego szkolenia i bezpieczeństwa w miejscu pracy. Prawo 
Carlosa zmusi teraz firmy budowlane do docenienia dobrostanu pracowników, zamiast 
odpisywać poważne obrażenia w miejscu pracy jako koszt prowadzenia działalności. 
Znowelizowana ustawa rozszerza również definicję i ochronę „pracowników” o 
podwykonawców, robotników pracujących na dniówkach i innych pracowników, którzy 
zasługują na te prawa, dodając jednocześnie zawinienie dla ich pracodawców. Chociaż 
istnieje egzekwowalna grzywna, która odstraszy naruszających prawo, nigdy nie będzie 
wystarczająco dużo pieniędzy, aby przywrócić życie”.  
  

Komisarz Departamentu Pracy (Department of Labor DOL) stanu Nowy Jork, 
Roberta Reardon, powiedziała: „Kobiety i mężczyźni, którzy budują stan Nowy Jork, 
zasługują na warunki pracy spełniające najwyższe standardy bezpieczeństwa i zdrowia, 
dlatego wyrażam uznanie dla gubernator Hochul za uchwalenie prawa Carlosa, aby 
pociągnąć do odpowiedzialności pozbawionych skrupułów wykonawców. Zachęcamy 
kwalifikujące się firmy do skorzystania z programu bezpłatnych konsultacji na miejscu w 
DOL, aby upewnić się, że ich miejsca pracy są bezpieczne dla pracowników”.  

  
Wiceprezes organizacji LIUNA Eastern Region, Mike Hellstrom, powiedział: 
„Wyrażamy uznanie dla gubernator podpisanie prawa Carlosa. Co 5-6 dni na placu 
budowy w stanie Nowy Jork ginie jeden pracownik budowlany. Ten projekt ustawy, który 
pozwoli na nałożenie kary do pięćdziesięciu razy większej niż ta, którą otrzymał 
pracodawca Carlosa, będzie przede wszystkim środkiem odstraszającym. Legislatura i 
gubernator Hochul uznają, że wirtualna epidemia ofiar śmiertelnych wśród pracowników 
budowlanych musi się skończyć. Dzięki tej ustawie robimy wielki krok naprzód w 
kierunku tego celu. Dziękujemy im za ich wsparcie dla ludzi pracy w stanie Nowy Jork”.  
  

Kierownik biznesowy związku zawodowego Mason Tenders District Council, Mike 
Prohaska, powiedział: „Budownictwo to z natury niebezpieczna branża. Nie musi ona 
jednak być śmiertelnie niebezpieczna. Osoby działające w złej wierze szukają 
najbardziej wyzyskiwanych pracowników, aby obsadzić swoje miejsca pracy. W około 
czterech na pięć zgonów ofiarą jest imigrant bez reprezentacji związkowej. Na naszych 
budowach chronimy pracowników. Dziękujemy gubernator Hochul za wstawienie się za 
pracownikami, którzy nie mają tego szczęścia należeć do związków zawodowych”.  
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