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Powiadomienie o proponowanym rozstrzygnięciu pozwu zbiorowego dotyczącego dostępu do schroniska 

dla osób niepełnosprawnych w ramach systemu schronisk Wydziału ds.  
Usług dla Osób Bezdomnych miasta Nowy Jork 

 
Kto powinien zapoznać się z tym powiadomieniem? 
Niniejsze powiadomienie powinny przeczytać osoby: 

• niepełnosprawne ORAZ  
• ubiegające się o schronienie w Wydziale ds. Usług dla Osób Bezdomnych miasta Nowy Jork 

(Department of Homeless Services, DHS) lub obecnie przebywające w schronisku DHS. 
 

Istnieje wiele rodzajów niepełnosprawności, niektóre mogą przejawiać się w formie trudności z wchodzeniem 
po schodach, słyszeniem lub widzeniem, brakiem możliwości samodzielnej kąpieli lub ubierania się lub 
problemów z koncentracją, zapamiętywaniem lub podejmowaniem decyzji.  
 
Czego dotyczy to powiadomienie? 
W 2015 roku, osoby niepełnosprawne przebywające w schronisku pozwały DHS w ramach federalnego procesu 
dot. pozwu zbiorowego o nazwie Butler przeciwko miastu Nowy Jork 15-CV-3783 (RWS) (JLC). Jest to pozew 
zbiorowy, co oznacza, że jest prowadzony w imieniu grupy osób. Obydwie strony sprawy dążą obecnie do 
ugody i złożyły wniosek do sędziego o zatwierdzenie ugody. W ramach ugody, DHS zgodziło się zapewnić 
osobom niepełnosprawnym dostęp do schroniska. DHS zgodziło się również zmienić niektóre zasady, aby 
zapewnić lepszą pomoc dla osób niepełnosprawnych. 
 
Kto jest członkiem grupy? 
Członkiem grupy objętym tą ugodą są osoby: 

1. niepełnosprawne, zgodnie z definicją ustawy o niepełnosprawnych Amerykanach (Americans with 
Disabilities Act, ADA), czyli cierpiące na niepełnosprawność fizyczną lub psychiczną, która 
ogranicza większość aktywności życiowych; ORAZ 

2. • obecnie mieszkające w systemie schronisk DHS; LUB 
• usiłujące skorzystać z usług lub korzystające z dowolnych usług systemu schronisk DHS po 

14 maja 2012 roku; LUB 
• usiłujące skorzystać lub uzyskać usługi systemu schronisk DHS w przyszłości. 

 
W celu uzyskania dodatkowych informacji 
Umowa ugody znajduje się na stronach internetowych Towarzystwa Pomocy Prawnej (The Legal Aid Society), 
Centrum Niezależności Osób Niepełnosprawnych (Center for Independence of the Disabled), miasta Nowy Jork 
oraz DHS: www.legal-aid.org, www.cidny.org i www.nyc.gov/dhs. Aby uzyskać kopię ugody lub w przypadku 
pytań, można zadzwonić, napisać lub wysłać wiadomość e-mail: 

The Legal Aid Society 
Butler v. City of New York Settlement  
199 Water Street, 3rd floor 
New York, NY 10038 
ButlerCase@legal-aid.org 
917-398-3055 
 

Co obejmuje ugoda? 
DHS zobowiązuje się zapewnić większą dostępność systemu schronisk DHS dla osób niepełnosprawnych.  
 
1. Wnioski o uzasadnione udogodnienia 
DHS zapewni uzasadnione udogodnienia (reasonable accommodations, RAs) dla członków grupy. RA to 
zmiany w przepisach, praktykach lub udogodnieniach, które zwiększają dostępność udogodnień i usług. 
Niektóre przykłady: konieczność korzystania z psa przewodnika, łóżko o ułatwionym dostępie z wózka 
inwalidzkiego lub miejsce do przechowywania leków w lodówce.  

http://www.legal-aid.org/
http://www.cidny.org/
http://www.nyc.gov/dhs
mailto:ButlerCase@legal-aid.org


DHS zamieści informacje dotyczące RA oraz sposobu składania wniosku na swoich formularzach 
i oznakowaniu. W przypadku składania wniosku o RA, DHS przekaże pisemne powiadomienie o swojej decyzji 
w sprawie wniosku RA. Istnieje możliwość złożenia odwołania w przypadku odmowy RA. 
 
2. Lepsze uzasadnione udogodnienia  
DHS spróbuje wskazać osoby wymagające RA, nawet jeśli nie złożą one wniosku o RA. DHS zastosuje również 
system, aby personel DHS w dowolnej placówce DHS widział informacje o niezbędnych RA danej osoby. DHS 
może zapewnić tymczasowe RA przed podjęciem ostatecznej decyzji. 
 
3. Rewizja bieżących przepisów, praktyk i udogodnień 
DHS dokona przeglądu bieżących przepisów, praktyk i udogodnień, aby sprawdzić, czy istnieją problemy 
w odniesieniu do osób niepełnosprawnych. DHS przygotuje plan zapewniający dostępność do systemu 
schronisk dla osób niepełnosprawnych. DHS użyje tego planu, aby zwiększyć dostępność swoich schronisk. 
Plan zostanie zatwierdzony przez sąd, aby zapewnić, że miasto przestrzega ugody. 
 
4. Szkolenia personelu 
DHS przeprowadzi szkolenie dla personelu w odniesieniu do praw osób niepełnosprawnych oraz ugody. DHS 
zatrudni personel zapewniający pomoc osobom niepełnosprawnym podczas korzystania z systemu schronisk 
i wnioskowania o RA.  
 
Czy należy podjąć jakieś działania w przypadku zgody na ugodę? 
Nie. W przypadku zgody na ugodę nie ma konieczności podejmowania żadnych działań. Jeśli sąd zatwierdzi 
ugodę, DHS wprowadzi zmiany w systemie schronisk, aby zapewnić większą dostępność systemu schronisk dla 
osób niepełnosprawnych. Zostaną Państwo objęci ugodą. 
 
Jak zgłosić sprzeciw wobec ugody? 
Członkowie grupy mają prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec ugody. Członkowie grupy mogą zgłosić sprzeciw 
osobiście, przychodząc na przesłuchanie w dniu DATA. 
 

Judge Robert W. Sweet 
United States District Court for the Southern District of New York 
United States Courthouse 500 Pearl Street, Courtroom 18C 
New York, NY 10007 

 
Członkowie grupy mogą również zgłosić sprzeciw, kierując pismo oznaczone „Butler Class Action”, oznaczone 
DATĄ stempla pocztowego do sądu na powyższy adres, z kopią przesłaną do:  
 

The Legal Aid Society 
Attn: Joshua Goldfein 
199 Water Street 
New York, New York 10038 
Attorneys for the certified class 
ButlerCase@legal-aid.org 

  
W przypadku pytań można zadzwonić lub wysłać wiadomość e-mail do powyższego adwokata, który 
reprezentuje upoważnioną grupę w ramach tego pozwu. NIE NALEŻY DZWONIĆ DO SĄDU.  


