
W Stanie Nowy Jork aborcja 
jest legalna i chroniona

STAN NOWY JORK WYMAGA, ABY KOSZTY ABORCJI 
ZOSTAŁY POKRYTE PRZEZ UBEZPIECZENIE:

• Stan Nowy Jork zapewnia publiczne finansowanie 
aborcji.9

• Stan Nowy Jork wymaga od prywatnych ubezpieczycieli 
podlegającym przepisom stanowym, aby pokrywali 
koszty „niezbędnej z medycznego punktu widzenia” 
aborcji. 10

• Począwszy od 1 stycznia 2023 r., każdy prywatny plan 
ubezpieczeniowy oferujący opiekę macierzyńską musi
obejmować aborcję.11

Stan Nowy Jork po raz pierwszy zalegalizował aborcję w 1970 r. - trzy lata przed Roe vs. Wade.1 Nawet 
po obaleniu Roe, Stan Nowy Jork posiada solidne zabezpieczenia, które gwarantują, że każda osoba, 
która może zajść w ciążę - w tym transseksualiści i osoby niebinarne - może skorzystać z aborcji. 
W 2019 r. Stan Nowy Jork przyjął Ustawę o zdrowiu reprodukcyjnym (Reproductive Health Act) 2, 
kodyfikującą ochronę wynikającą z Roe i zapewniającą dostęp do bezpiecznej i legalnej aborcji. Stan 

Nowy Jork uznaje, że aborcja należy do podstawowych świadczeń zdrowotnych.

STAN NOWY JORK GWARANTUJE DOSTĘP DO OPIEKI 
ABORCYJNEJ:

• Stan Nowy Jork gwarantuje bezwarunkowe prawo 
do aborcji do 24 tygodnia po zapłodnieniu.3

• Aborcja jest dozwolona po 24 tygodniach, jeżeli płód 
jest niezdolny do życia lub jeżeli zagrożeniu podlega 
życie ciężarnej osoby lub zdrowie (w tym zdrowie 
psychiczne).4

• W Nowym Jorku osoby niepełnoletnie mogą w 
sposób odpowiedzialny korzystać z aborcji lub innych 
usług związanych ze zdrowiem reprodukcyjnym bez 
powiadomienia lub zgody rodziców.  

USŁUGI ABORCYJNE W STANIE NOWY JORK SĄ 
POUFNE:

• Świadczeniodawca usług medycznych nie może na 
ogół ujawnić dokumentacji medycznej osoby ciężarnej 
ani żadnych informacji na temat odbytej wizyty lub 
przeprowadzonej procedury.7 Dotyczy to również 
nie udzielania informacji partnerowi, rodzicom lub 
opiekunom osoby ciężarnej lub komukolwiek innemu 
bez jej zgody.

• Dostęp do informacji osobistych pracownika w 
zakresie decyzji dotyczących zdrowia reprodukcyjnego 
podejmowanych przez pracownika i ich partnera jest 
zabroniony dla pracodawców.8

 W STANIE NOWY JORK OBOWIĄZUJE ZAKAZ 
DYSKRYMINACJI I DOKUCZANIA W ZWIĄZKU Z 
PODEJMOWANIEM DECYZJI REPRODUKCYJNYCH:

• Prawo stanowe zabrania dyskryminacji w zatrudnieniu 
ze względu na „podejmowanie decyzji dotyczących 
zdrowia reprodukcyjnego”, co może obejmować decyzję o 
zastosowaniu określonego leku, urządzenia medycznego 
lub usługi medycznej.5

• Ustawa o dostępie do klinik w Stanie Nowy Jork 
zabrania komukolwiek używania siły, groźby użycia siły 
lub przeszkód fizycznych w celu zranienia, zastraszenia 
lub przeszkodzenia dowolnej osobie (lub podejmowania 
takich prób) poszukiwania usług w zakresie zdrowia 
reprodukcyjnego.6

1 § 125.05(3) Prawa karnego Stanu Nowy Jork z 1971 r.

2 §§ 2599 - od aa do bb Ustawy o zdrowiu publicznym w Stanie Nowy Jork.

3 §§ 2599-bb (1) Ustawy o zdrowiu publicznym Stanu Nowy Jork

4 Id.

5 § 203-e Prawa pracy Stanu Nowy Jork.

6 § 79-m Ustawy o prawach obywatelskich Stanu Nowy Jork; § 240.70 
Prawa karnego Stanu Nowy Jork.

 

7 § 18) Ustawy o zdrowiu publicznym Stanu Nowy Jork.

8 § 203-e (1) Prawa pracy Stanu Nowy Jork.

9 Patrz Departament Zdrowia Stanu Nowy Jork, Usługi Medicaid w zakresie planowania rodziny, health.
ny.gov/health_care/managed_care/famplan10ques.htm.

10 § 52.16(o) 11 NYCRR (wymóg pokrycia kosztów „aborcji koniecznej z medycznego punktu widzenia”).

11 A.B. 9007, 2022 Leg., Reg. Sess. (NY 2022), zmieniający § 3216 Ustawy o ubezpieczeniach Stanu Nowy Jork 
(obowiązuje od 1 stycznia 2023 r.)

Biuro Prokuratora Generalnego Stanu Nowy Jork, Letitia James


