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GUBERNATOR HOCHUL PODPISUJE PAKIET USTAW MAJĄCYCH NA CELU 
OGRANICZENIE OTRZYMYWANIA POŁĄCZEŃ TELEFONICZNYCH TYPU 

ROBOCALLS  
   

Ustawa (S.6267a/A.268a) nakłada na firmy telekomunikacyjne obowiązek 
blokowania telefonów od określonych numerów  

  
Ustawa (S.4281a/A.585a) Wymaga od dostawców usług głosowych wdrożenia 

ram uwierzytelniania połączeń STIR/SHAKEN w celu walidacji numerów połączeń  
   

Gubernator Kathy Hochul podpisała dzisiaj pakiet ustaw, które będą opierać się na 
działaniach federalnych w walce z połączeniami telefonicznymi typu robocalls. Ustawy 
S.6267a/A.268a wymagają od firm telekomunikacyjnych blokowania robocalls z 
określonych numerów, aby zapobiec niepożądanym robocalls wśród innych 
dostawców. Ustawa S.4281a/A.585a wymaga od dostawców usług głosowych 
wdrożenia ram uwierzytelniania połączeń STIR/SHAKEN, aby potwierdzić, że 
połączenie rzeczywiście pochodzi z numeru, który wyświetla.  
  
„Mieszkańcy stanu Nowy Jork mają dość irytujących, napastliwych robocalls, a my 
podejmujemy działania, aby je powstrzymać”, powiedziała gubernator Hochul. „Ta 
ustawa umożliwi firmom telekomunikacyjnym zapobieganie tym telefonom w pierwszej 
kolejności, jak również upoważni nasz rząd stanowy do zapewnienia, że dostawcy 
usług głosowych potwierdzają, kto wykonuje te połączenia, aby można było podjąć 
odpowiednie działania przeciwko tym nieuczciwym podmiotom.”  
  
Ustawa A.6267a/A.268a kodyfikuje w prawie stanowym przepisy zasady wydanej 
przez Federalną Komisję Łączności (Federal Communications Commission, FCC) w 
2017 r., która weszła w życie w czerwcu 2021 r., umożliwiającej firmom 
telekomunikacyjnym proaktywne blokowanie połączeń z określonych numerów. Wśród 
nich znajdą się połączenia, co do których istnieje największe prawdopodobieństwo, że 
są nielegalne, ponieważ pochodzą z numerów, z których nie są lub nie mogą być 
wykonywane połączenia wychodzące. Tego typu numery wskazują na schematy tzw. 
„spoofingu”, w których prawdziwa tożsamość dzwoniącego jest maskowana za 
fałszywym, nieważnym numerem.  

  



Senator stanu, Jeremy Cooney, powiedział: „Robocalls są uciążliwe, wszechobecne 
i nie przynoszą żadnych korzyści rodzinom i społecznościom. Blokowanie spamu i 
robocalls może chronić najbardziej narażone populacje konsumentów przed tymi 
nieuczciwymi praktykami, w szczególności naszych seniorów, którzy byli celem 
oszustów podczas pandemii. Powstrzymanie jak największej liczby nielegalnych 
połączeń pomoże mieszkańcom stanu Nowy Jork czuć się bezpiecznie podczas 
korzystania z telefonu. Jestem dumny z tego, że mogę sponsorować tę ustawę, która 
blokuje większość połączeń typu robocalls i że została ona włączona do pakietu ustaw 
gubernator mających na celu położenie kresu spamowi telefonicznemu.”  
  

Ustawa S.4281a/A.585a wymaga od dostawców usług głosowych wdrożenia ram 
uwierzytelniania połączeń STIR/SHAKEN. W marcu 2020 r. FCC, zgodnie z federalną 
ustawą TRACED, wydała przepis wymagający od dostawców wdrożenia 
STIR/SHAKEN do czerwca 2021 r. Ten projekt ustawy zapewni wzmocnione 
egzekwowanie przepisów stanowych w odniesieniu do nieuczciwych podmiotów i 
pozwoli państwu zapewnić wdrożenie STIR/SHAKEN zgodnie z wymogami FCC. 
Protokół uwierzytelniania STIR/SHAKEN wykorzystuje kryptografię do potwierdzenia, 
że połączenie jest naprawdę z numeru, który wyświetla, zapobiegając bezprawnemu 
„spoofingowi” numerów telefonów przez nieuczciwe podmioty. STIR/SHAKEN ułatwia 
również śledzenie nielegalnych połączeń do ich źródła, ponieważ każde połączenie 
będzie miało przypisany identyfikator. Po zidentyfikowaniu źródła, można podjąć 
działania egzekucyjne przeciwko sprawcom.  

  
Członkini Zgromadzenia Stanowego, Amy Paulin, powiedziała: „Te ustawy są 
znaczącym krokiem w zakończeniu obecnej i eskalacji plagi robocalls. W tym samym 
czasie, pomogą one chronić konsumentów przed oszustwami i kosztownych systemów 
robocalls. Robocalls są codzienną udręką. Nikt nie chce już odbierać telefonu. Nie 
można nawet ufać połączeniom z numerów lokalnych. Wymagając od dostawców 
usług wykorzystania technologii, która zapobiega spoofingowi numerów i proaktywnie 
blokuje połączenia, które są jednoznacznie bezprawne, te ustawy są krytycznym 
krokiem w kierunku zakończenia tej uciążliwości. Wyrażam uznanie dla gubernator 
Hochul za podpisanie tej ustawy i uczynienie zakończenia tego telefonicznego nękania 
priorytetem.”  
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