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GUBERNATOR HOCHUL PODPISUJE PAKIET PRZEŁOMOWYCH USTAW W CELU 
ZAOSTRZENIA PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH POSIADANIA BRONI PALNEJ I 

ZAPEWNIENIA OCHRONY MIESZKAŃCOM STANU NOWY JORK  
  

Kompleksowy pakiet dziesięciu ustaw likwiduje krytyczne luki w prawie 
dotyczącym posiadania broni palnej, uwidocznione podczas tragicznych 

strzelanin w Buffalo i Uvalde  
  

Ustawa S.9458/A.10503 zakazuje kupowania karabinów półautomatycznych przez 
osoby poniżej 21 roku życia i wprowadza wymóg posiadania licencji   

  
Ustawa S.9407-B/A.10497 zakazuje zakupu kamizelek kuloodpornych, z wyjątkiem 

osób wykonujących określone zawody   
  

Ustawa S.9113-A./A.10502 rozszerza listę osób, które mogą złożyć wniosek o 
wydanie nakazu ochrony przed skrajnym zagrożeniem, i zobowiązuje organy 

ścigania do składania wniosków o wydanie ERPO w określonych okolicznościach   
  

Pakiet zaostrza również przepisy dotyczące zgłaszania przestępstw; likwiduje 
lukę prawną w zakresie posiadania „innej broni”; wymaga mikroznakowania 
nowych pistoletów półautomatycznych; likwiduje zasadę praw nabytych w 

odniesieniu do urządzeń do szybkiego ładowania nabojów; nakłada na firmy 
korzystające z mediów społecznościowych obowiązek skuteczniejszego 

reagowania na nienawistne treści i ich zgłaszania.   
  

  
Gubernator Kathy Hochul podpisała dziś pakiet przełomowych ustaw w celu 
natychmiastowego zaostrzenia stanowych przepisów dotyczących posiadania broni 
palnej, zlikwidowania krytycznych luk prawnych uwidocznionych podczas strzelaniny w 
Buffalo i Uvalde oraz zapewnienia ochrony mieszkańcom stanu Nowy Jork przed plagą 
przemocy z użyciem broni palnej, która cały czas szerzy się w naszym kraju i zagraża 
naszym społecznościom. Gubernator Hochul podpisała te ustawy w YMCA w północno-
wschodniej części Bronksu, w towarzystwie liderki większości Andrei Stewart-Cousins, 
marszałka Carla Heastie, partnerów w legislaturze, prokurator generalnej Letitii James 
oraz ofiar i osób, które ucierpiały w wyniku przemocy z użyciem broni palnej.   
  



„Przemoc z użyciem broni to epidemia, która niszczy nasz kraj. Myśli i modlitwy nie 
rozwiążą tego problemu, ale podjęcie zdecydowanych działań tak”, powiedziała 
gubernator Hochul. „W związku z tym w stanie Nowy Jork podejmujemy zdecydowane 
kroki w celu ochrony jego mieszkańców. Z dumą podpisuję ten pakiet kompleksowych 
ustaw, które wprowadzają zakaz sprzedaży broni półautomatycznej osobom poniżej 21 
roku życia, zakaz sprzedaży kamizelek kuloodpornych z wyjątkiem osób wykonujących 
określone zawody, likwidują krytyczne luki w prawie dotyczącym posiadania broni i 
zaostrzają „ustawę o czerwonej fladze” (tzw. Red Flag Law), której celem jest 
uniemożliwienie dostępu do broni palnej osobom niebezpiecznym. Jestem wdzięczna 
przewodniczącej większości Stewart-Cousins, marszałkowi Heastie i wszystkim naszym 
partnerom legislacyjnym za pilne i przemyślane działania, których ta sprawa wymaga. 
Podejmujemy działania mające na celu poprawę obowiązujących w stanie Nowy Jork 
przepisów dotyczących posiadania broni palnej, jednocześnie zdając sobie sprawę, że 
jest to problem ogólnokrajowy. Ponownie wzywam Kongres, by poszedł w nasze ślady i 
podjął natychmiastowe działania w celu uchwalenia konkretnych środków 
zapobiegających przemocy z użyciem broni palnej. Od tego zależy ludzkie życie”.   
  
„W naszym kraju mamy do czynienia z plagą przemocy z użyciem broni palnej, która 
wynika z powszechnego dostępu do nielegalnej broni palnej. Rok po roku nasze 
dzielnice zalewa fala nielegalnej i widmowej broni, co każdego dnia powoduje cierpienie 
rodzin i praworządnych obywateli, a mimo to rząd na szczeblu krajowym nie podejmuje 
żadnych działań”, powiedział wicegubernator Delgado. „Właśnie dlatego w stanie 
Nowy Jork wprowadziliśmy odpowiednie ustawy o bezpieczeństwie broni palnej, dzięki 
którym więcej dzieci dożyje ukończenia szkoły średniej. Stan Nowy Jork przoduje w tej 
walce o ratowanie życia”.  
  
Liderka większości, Andrea Stewart-Cousins, powiedziała: „Z powodu zbyt łatwego 
dostępu do broni bojowej dla tych, którzy chcą zabijać, nasz kraj musi zmierzyć się z 
tym kryzysem. Broń ta sprawiła, że miejsca przeznaczone dla naszych społeczności, 
takie jak szkoły, sklepy spożywcze, obiekty kultu religijnego i sale koncertowe, stały się 
areną rzezi. W obliczu tych tragicznych dla stanu Nowy Jork i całego kraju wydarzeń, 
współpracowaliśmy z gubernator Hochul, marszałkiem Heastie i członkami 
Demokratycznej Legislatury, aby dać sygnał, że przemoc z użyciem broni palnej jest 
niedopuszczalna i że potrzebujemy prawdziwych zmian”.  

  

Marszałek Izby Zgromadzenia, Carl Heastie, powiedział: „Zarówno ja, jak i moi 
koledzy z większości w Zgromadzeniu, od lat niestrudzenie pracujemy nad 
rozwiązaniem problemu przemocy z użyciem broni palnej, która od zbyt dawna nęka ten 
kraj. W ciągu zaledwie 10 dni w Uvalde w Teksasie i tutaj, w Buffalo w stanie Nowy 
Jork, w wyniku dwóch tragicznych strzelanin zginęło 31 niewinnych osób – w tym dzieci 
– w miejscach, w których powinny czuć się bezpiecznie. Wraz z naszymi kolegami w 
Senacie oraz gubernator Hochul pracujemy nad tym, aby przepisy dotyczące broni 
palnej w stanie Nowy Jork były jednymi z najsurowszych w kraju, ponieważ wierzymy, 
że każdy Amerykanin zasługuje na to, aby czuć się bezpiecznie. Jestem dumny z 
działań podejmowanych przez nas w stanie Nowy Jork, jednak w tym kraju potrzebna 
jest poważna dyskusja na temat obscenicznej fascynacji bronią palną i szturmową, tak 



aby każdy Amerykanin mógł żyć bez strachu o to, że w jego społeczności dojdzie do 
przemocy z użyciem broni palnej”.  

  

Prokurator generalna stanu Nowy Jork, Letitia James, powiedziała: „Władze stanu 
Nowy Jork podejmują zdecydowane i kompleksowe działania w celu zwalczania 
epidemii przemocy z użyciem broni palnej, która każdego dnia odbiera życie niewinnym 
Amerykanom. W całym kraju luki prawne, zbyt łagodne przepisy i brak działań ze strony 
urzędników administracji publicznej powoduje, że posiadanie broni palnej jest coraz 
powszechniejsze, co niszczy nasze społeczności. Wprowadzenie nowego pakietu 
ustaw dotyczących broni palnej sprawi, że stan Nowy Jork pozostanie liderem w 
dziedzinie wprowadzania rozsądnych przepisów dotyczących posiadania broni palnej, 
które zapewnią bezpieczeństwo naszym obywatelom, dlatego apeluję do innych stanów 
o pójście w jego ślady. Czas na rozważania i modlitwy już dawno minął – teraz jest czas 
na działanie”.  
  
Podpisany w niecały miesiąc po tragicznym akcie terroru dokonanym przez białych 
supremacjonistów w supermarkecie w Buffalo, ten kompleksowy pakiet dziesięciu 
ustaw: zakazuje sprzedaży karabinów półautomatycznych osobom poniżej 21 roku 
życia, wymagając zezwolenia; zakazuje kupowania kamizelek kuloodpornych osobom, 
które nie wykonują uprawnionego zawodu; zaostrza „ustawę o czerwonej fladze”, 
rozszerzając listę osób, które mogą składać wnioski o wydanie nakazu ochrony przed 
skrajnym zagrożeniem (extreme Risk Protection Order, ERPO), oraz nakładając na 
organy ścigania obowiązek składania wniosku o wydanie ERPO w ściśle określonych 
okolicznościach; uznaje groźby wyrządzenia masowej szkody za przestępstwo; 
wprowadza wymóg znakowania nowej półautomatycznej broni ręcznej; usprawnienie 
wymiany informacji między agencjami stanowymi, lokalnymi i federalnymi w przypadku 
użycia broni palnej do popełnienia przestępstwa oraz zaostrzenie wymogów dla 
sprzedawców broni palnej dotyczących prowadzenia dokumentacji i zabezpieczania 
zapasów; zlikwidowanie luki prawnej dotyczącej posiadani „innej broni” poprzez zmianę 
i rozszerzenie definicji broni palnej; wyeliminowanie praw nabytych dla urządzeń do 
załadunku dużej ilości nabojów; oraz nałożenie na platformy mediów 
społecznościowych wymogu zapewnienia użytkownikom mechanizmu zgłaszania 
nienawistnych zachowań.  

  
Podniesienie limitu wieku uprawniającego do zakupu karabinów 
półautomatycznych   
  
Ustawa S.9458/A.10503 nakłada na osoby fizyczne obowiązek uzyskania licencji przed 
zakupem karabinu półautomatycznego. Zgodnie z obowiązującym w stanie Nowy Jork 
prawem, aby uzyskać pozwolenie na broń, należy mieć ukończone 21 lat.   
  
Zakaz sprzedaży kamizelek kuloodpornych   
  
Ustawa S.9407-B/A.10497 wprowadza zakaz zakupu i sprzedaży kamizelek 
kuloodpornych osobom, które nie wykonują uprawnionego zawodu. Do uprawnionych 
zawodów należą funkcjonariusze organów ścigania i inne zawody, które zostaną 



wskazane przez Departament Stanu w porozumieniu z innymi agencjami. Wymaga 
również, aby wszystkie transakcje sprzedaży kamizelek odbywały się osobiście.   
  
Zaostrzenie przepisów tzw. „ustawy o czerwonej fladze”  
  
Ustawa S.9113-A/A.10502 dopuszcza możliwość złożenia wniosku o wydanie nakazu 
ochrony przed skrajnym zagrożeniem (ERPO) przez lekarzy, którzy badali daną osobę 
w ciągu ostatnich sześciu miesięcy.   
  
Zmienia ona ustawę o wydawaniu pozwoleń na broń palną w celu zapewnienia, że 
zgłoszenia lekarzy zdrowia psychicznego o osobach potencjalnie szkodliwych będą 
dokładnie rozpatrywane przy podejmowaniu decyzji o wydaniu pozwolenia na broń 
palną.   
  
Zobowiązuje również policję i prokuratorów okręgowych do składania wniosków o 
ERPO w przypadku uzyskania wiarygodnych informacji, że dana osoba może 
zaangażować się w działania, które mogą wyrządzić poważną szkodę jej samej lub 
innym osobom.   
  
Zobowiązuje policję stanową (State Police) i Radę Szkoleniową Policji Miejskiej 
(Municipal Police Training Council) do stworzenia i rozpowszechnienia zasad i procedur 
pozwalających na określenie, kiedy petycja o wydanie ERPO jest uzasadniona.   
  
Mikroznakowanie   
  
Ustawa S.4116-A/A.7926-A wymaga, by Wydział Służb Sądownictwa Karnego (Division 
of Criminal Justice Services) w sprawach karnych poświadczył lub odmówił 
poświadczenia, że technologia mikroznkowania pistoletów jest wykonalna, a w 
przypadku wydania takiego poświadczenia, aby ustanowił programy i procesy 
wdrażania takiej technologii; oraz ustanawia przestępstwo bezprawnej sprzedaży broni 
palnej bez mikroznakowania.   
  

Mikroznakowanie to innowacyjna technika znakowania amunicji, polegająca na 
nanoszeniu na pociski i łuski nabojów niepowtarzalnego odcisku palca przy każdym 
wystrzale z broni palnej. Dzięki temu śledczy mogą powiązać naboje i łuski znalezione 
na miejscu zbrodni z konkretną bronią i potencjalnie z innymi przestępstwami.  
  
Zlikwidowanie luk prawnych   

  
Ustawa S.9456/A.10504 rozszerza definicję „broni palnej” na każdą broń 
niezdefiniowaną w ustawie karnej, która jest przeznaczona lub może być łatwo 
przystosowana do wystrzeliwania pocisków w wyniku działania materiału 
wybuchowego. Ma to na celu wykrycie broni palnej, która została zmodyfikowana tak, 
aby można było z niej strzelać z usztywniacza na ramię, a która nie jest objęta 
obecnymi definicjami broni palnej i karabinów.  
  



Ustawa S.9229-A/A.10428-A likwiduje prawo nabyte dotyczące urządzeń do szybkiego 
ładowania nabojów, których posiadanie było legalne przed uchwaleniem ustawy o 
bezpieczeństwie (Safe Act) lub dla urządzeń wyprodukowanych przed rokiem 1994.  
  
Ustawa S.89-B/A.6716-A wprowadza przestępstwa groźby masowego uszkodzenia 
ciała i poważnej groźby masowego uszkodzenia ciała.  
  
Usprawnienie wymiany informacji   
  
Ustawa S.4970-A/A.1023-A wymaga rozszerzenia sprawozdawczości organów ścigania 
w zakresie stanowych i federalnych baz danych o broni. Agencje muszą zgłaszać zajętą 
lub odzyskaną broń palna do centrum wymiany informacji o przestępstwach z użyciem 
broni palnej, uczestniczyć w programie wymiany danych zbiorczych ATF oraz 
wprowadzać markę, model, kaliber i numer seryjny broni do krajowego centrum 
informacji o przestępczości.   
  
Ustawa ta nakłada również na sprzedawców broni palnej obowiązek wprowadzenia 
jednolitych standardów bezpieczeństwa i sprawozdawczości. Zakazuje ona osobom 
poniżej 18 roku życia, którym nie towarzyszy rodzic, wstępu do określonych miejsc na 
terenie sklepu z bronią palną oraz wymaga przeszkolenia wszystkich pracowników w 
zakresie przeprowadzania transferów broni palnej, karabinów i strzelb, w tym 
identyfikacji i postępowania w przypadku nielegalnego zakupu. Nakłada również na 
policję stanową obowiązek przeprowadzania inspekcji sprzedawców broni co trzy lata.  
  
Usprawnienie reagowania i zgłaszania nienawistnych i groźnych treści w mediach 
społecznościowych   
  
Ustawa S.4511-A/A.7865-A zobowiązuje media społecznościowe w stanie Nowy Jork 
do przedstawienia jasnej i zwięzłej polityki dotyczącej reagowania na przypadki 
zachowań przepełnionych nienawiścią na ich platformach oraz do utrzymywania łatwo 
dostępnych mechanizmów zgłaszania zachowań przepełnionych nienawiścią 
występujących na tych platformach.  
  
Ustawa S.9465/A.10501 powołuje nową grupę zadaniową ds. mediów 
społecznościowych i brutalnego ekstremizmu (Task Force on Social Media and Violent 
Extremism). Grupa ta, działająca przy urzędzie Prokuratora Generalnego (Attorney 
General), która ma badać rolę firm z branży mediów społecznościowych w promowaniu 
i ułatwianiu organizowania aktów brutalnego ekstremizmu oraz terroryzmu 
wewnętrznego w Internecie.  
  

Ten kompleksowy zestaw nowych przepisów, opracowany i zatwierdzony we 
współpracy z przewodniczącą większości Andreą Stewart-Cousins i marszałkiem 
Carlem Heastie, stanowi kontynuację dwóch rozporządzeń wykonawczych wydanych 
bezpośrednio po strzelaninie w Buffalo.   
  



Pierwsze Rozporządzenie wykonawcze ma na celu zwalczanie niepokojącego nasilenia 
się zjawiska terroryzmu krajowego i brutalnego ekstremizmu, który często jest 
inspirowany, planowany i opisywany na platformach mediów społecznościowych i 
forach internetowych. Rozporządzenie wykonawcze wzywa Wydział Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego i Służb Ratowniczych (Division of Homeland Security and Emergency 
Services) do utworzeni w ramach Biura Antyterrorystycznego (Office of Counter 
Terrorism) nowej jednostki, zajmującej się wyłącznie zapobieganiem terroryzmowi 
krajowemu. Ta nowa jednostka skupi się na tworzeniu ocen zagrożenia, przekazując 
środki finansowe władzom lokalnym na tworzenie i prowadzenie własnych zespołów ds. 
ocen zagrożenia oraz wykorzystując media społecznościowe do interweniowania w 
przypadku radykalizacji postaw. Jego celem jest również edukacja funkcjonariuszy 
organów ścigania, specjalistów w dziedzinie zdrowia psychicznego oraz pracowników 
szkół w zakresie wzrostu liczby przypadków przemocy i radykalizacji postaw w kraju i za 
granicą, a także opracowanie najlepszych praktyk w zakresie rozpoznawania i 
interweniowania w procesie radykalizacji postaw.  
  
Rozporządzenie wykonawcze wzywa również Policję Stanu New Jork do utworzenia 
specjalnej jednostki w ramach Centrum Wywiadowczego Stanu Nowy Jork (New York 
State Intelligence Center, NYSIC), której zadaniem będzie śledzenie krajowego 
ekstremizmu za pośrednictwem mediów społecznościowych. Jednostka będzie 
opracowywać tropy śledcze poprzez analizę mediów społecznościowych, ze 
szczególnym naciskiem na identyfikację potencjalnych zagrożeń i osób mających 
tendencje do radykalizacji postaw i brutalnego ekstremizmu. Wreszcie, to 
Rozporządzenie wykonawcze zobowiązuje każde hrabstwo do przeprowadzenia 
wyczerpującego przeglądu swoich aktualnych strategii, polityk i procedur w zakresie 
przeciwdziałania zagrożeniom terroryzmem wewnętrznym.  
Drugie Rozporządzenie wykonawcze zobowiązuje policję stanową do egzekwowania 
postanowień Rozporządzenia w sprawie ochrony przed skrajnym zagrożeniem (ERPO) 
na mocy przyjętej w stanie Nowy Jork „ustawy o czerwonej fladze” w każdym 
przypadku, gdy istnieje uzasadniona przyczyna, by sądzić, że dana osoba stanowi 
zagrożenie dla siebie lub innych.  
  
Gubernator Hochul wystosowała również prośbę do Biura Prokuratora Generalnego na 
mocy Sekcji 63(8) Prawa wykonawczego w celu przeprowadzenia dochodzenia i 
zbadania platform mediów społecznościowych, które były wykorzystywane przez 
podejrzanego o strzelaninę w Buffalo do rozpowszechniania, promowania i ułatwiania 
przemocy, szerzenia nienawiści i legitymizowania teorii wielkiego zastąpienia. Wnioski z 
dochodzenia zostaną wykorzystane do udoskonalenia i rozbudowania strategii stanu 
Nowy Jork w zakresie zwalczania nienawiści i brutalnego ekstremizmu.  
  
Komisarz Wydziału Służb Wymiaru Sprawiedliwości w Sprawach Karnych, 
Rossana Rosado, powiedziała: „Ta przerażająca masowa strzelanina w Buffalo 
zmieniła stan Nowy Jork. Rozdarła ona społeczność i ujawniła naszą podatność na 
podsycany nienawiścią ekstremizm. Wsłuchując się w głosy osób najbardziej 
dotkniętych tym problemem i wspierając ich leczenie, musimy także podjąć działania, 
które sprawią, że taka sytuacja już nigdy się nie powtórzy. Dzięki ustawom, które dziś 
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podpisuje gubernator Hochul, stan Nowy Jork stawia czoła śmiertelnie 
niebezpiecznemu połączeniu nienawiści, ekstremizmu i przemocy z użyciem broni 
palnej. Dziękujemy gubernator za jej przywództwo na rzecz ochrony mieszkańców 
stanu Nowy Jorki oczekujemy na współpracę z naszymi partnerami stanowymi i 
lokalnymi w celu wdrożenia tych ustaw, w oparciu o nasze wiodące w kraju polityki i 
programy zapobiegania przemocy z użyciem broni palnej”.  
  
Komisarz ds. zdrowia stanu Nowy Jork, dr Mary Bassett, powiedziała: „Ostatnie 
wydarzenia po raz kolejny pokazują, że konieczne jest przyjęcie prawnego i 
politycznego podejścia do problemu przemocy z użyciem broni palnej, który codziennie 
nęka nasze społeczności i kosztuje życie. Profilaktyka stanowi podstawę podejścia do 
zdrowia publicznego. Wyrażam uznanie dla gubernator za jej przywództwo w 
podpisywaniu ustaw, które są przykładem dla całego kraju i przyczynią się do 
zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców stanu Nowy Jork oraz do ratowania życia. 
To jest zdrowie publiczne w praktyce”.  
  
Nadinspektor policji stanowej, Kevin P. Bruen, powiedział: „Wyeliminowanie 
nielegalnej broni z naszych ulic pozostaje naszym głównym priorytetem, dlatego 
nieustannie współpracujemy z innymi lokalnymi, stanowymi i federalnymi organami 
ścigania w celu wymiany informacji, strategii i taktyki. Doceniamy zaangażowanie i 
wsparcie ze strony gubernator i Legislatury dla tej pracy i naszego wspólnego celu, 
jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim mieszkańcom stanu Nowy Jork”.   
  
Dyrektor Biuro ds. Zapobiegania Przemocy z Użyciem Broni Palnej, Calliana S. 
Thomas, powiedziała: „Dziękuję gubernator Hochul i naszym partnerom legislacyjnym 
za ten kompleksowy pakiet dziesięciu ustaw, które wzmocnią i zlikwidują krytyczne luki 
w przepisach dotyczących broni palnej. Będziemy nadal stosować wieloaspektowe 
podejście do tworzenia rozwiązań zapobiegających przemocy z użyciem broni palnej w 
całym stanie Nowy Jork – obejmujące zdrowie publiczne, politykę i podejścia oparte na 
społeczności lokalnej – dlatego apeluję do osób spoza stanu Nowy Jork do podjęcia 
równie pilnych działań w celu rozwiązania problemu przemocy z użyciem broni palnej 
jako problemu ogólnokrajowego”.  
  
Komisarz Wydziału Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Służb Ratowniczych, Jackie 
Bray, powiedziała: „Dzisiaj stan Nowy Jork pod przywództwem gubernator Hochul 
podjął szybkie i zdecydowane działania w celu zaostrzenia przepisów dotyczących broni 
palnej oraz zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców w stanie Nowy Jork. 
Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom stanu Nowy Jork oznacza, że robimy 
wszystko, co w naszej mocy, aby broń bojowa nie dostała się w niepowołane ręce. 
Gubernator Hochul to właśnie robi”.  
  
Komisarz Wydziału Praw Człowieka, Maria Imperial, powiedziała: „Mowa nienawiści 
pozostawiona bez kontroli może mieć tragiczne i śmiertelne konsekwencje. Te środki są 
ważnym krokiem w kierunku zwalczania przemocy motywowanej nienawiścią, dlatego 
wyrażam uznanie dla gubernator Hochul za jej przywództwo w stawianiu czoła temu 
kryzysowi”.  



  
Dyrektor Biura ds. Pomocy Ofiarom, Elizabeth Cronin, powiedziała: „Rzecznicy 
ofiar codziennie widzą niszczycielskie skutki przemocy z użyciem broni palnej, 
niestrudzenie pracując nad tym, by zapewnić jednostkom i rodzinom wsparcie i usługi, 
których potrzebują, by odzyskać zdrowie i ruszyć do przodu. Ta praca jest niezwykle 
ważna, jednak musimy zrobić znacznie więcej, niż tylko reagować na tę epidemię. 
Dziękuję gubernator Hochul za podjęcie zdecydowanych działań w celu wzmocnienia 
ochrony dla wszystkich mieszkańców stanu Nowy Jork”.  
  
Senator stanu, Jamaal Bailey, powiedział: „Nie możemy czekać na kolejne tragedie, 
takie jakie miały miejsce w Buffalo czy Uvalde, aby podjąć działania. Dzięki temu 
pakietowi ustaw stan Nowy Jork jest liderem w kraju, jeśli chodzi o zaostrzenie 
przepisów dotyczących posiadania broni palnej, aby w znaczący sposób przeciwdziałać 
pladze przemocy z jej użyciem. Mój projekt ustawy przewiduje utworzenie specjalnej 
grupy zadaniowej w ramach Biura Prokuratora Generalnego Stanu Nowy Jork, której 
zadaniem będzie zbadanie roli mediów społecznościowych w promowaniu brutalnego 
ekstremizmu oraz wykorzystania platform mediów społecznościowych do planowania i 
ułatwiania aktów terroryzmu krajowego. Ten pakiet legislacyjny, wraz z projektami 
moich kolegów, dotyczącymi wymogu uzyskania pozwolenia i podniesienia wieku na 
zakup karabinu półautomatycznego, wzmocnienia systemu sprawdzania przeszłości 
przy sprzedaży broni palnej i amunicji oraz usprawnienia raportowania o nienawistnych 
mediach społecznościowych, uratuje życie i zapobiegnie przyszłym tragediom. Dziękuję 
gubernator Kathy Hochul za podpisanie ustawy zawierającej najbardziej zdecydowany 
pakiet ustaw dotyczących przemocy z użyciem broni w historii naszego stanu, liderce 
większości Andrei Stewart-Cousins, marszałkowi Carlowi Heastie i moim kolegom w 
obu izbach za przywództwo w tym kryzysowym momencie”.  
  
Senator stanu, Brad Hoylman, powiedział: „Musimy zrobić wszystko, co w naszej 
mocy, aby zapobiec przemocy z użyciem broni palnej w stanie Nowy Jork. Poprzez ten 
pakiet ustaw o bezpieczeństwie broni honorujemy pamięć 10 osób, które zginęły w 
Buffalo z rąk białego supremacjonisty, 19 dzieci z Teksasu oraz setek mieszkańców 
stanu Nowy Jork, którzy co roku giną w wyniku przemocy z użyciem broni palnej. 
Jestem zaszczycony i dumny, że mogłem być sponsorem dwóch ustaw podpisanych 
dziś przez gubernator Hochul, w tym nowej ustawy o mikroznakowaniu 
(S.4116A/A.7926) oraz ustawy ułatwiającej ściganie przypadków użycia magazynków o 
dużej pojemności (S.9229A/A.10428A). Moje najszczersze podziękowania kieruję do 
samej gubernator Hochul za poparcie i szybkie podpisanie tych ustaw, do liderki 
senackiej większości Andrei Stewart-Cousins za priorytetowe traktowanie 
bezpieczeństwa związanego z bronią palną oraz do orędowników i organizacji 
przeciwdziałających przemocy z użyciem broni palnej, z którymi ściśle współpracujemy, 
w tym New Yorkers Against Gun Violence, Everytown, Moms Demand Action, Brady, 
Giffords i Coalition to Stop Gun Violence”.  
  
Senator stanu, Todd Kaminsky, powiedział: „Osoby, które próbują wyrządzić 
społeczeństwu masową krzywdę, muszą zostać pociągnięte do odpowiedzialności. 
Sądy w naszym stanie blokowały ściganie osób, które kierowały poważne groźby pod 



adresem szkół, synagog i firm, dlatego konieczne było zlikwidowanie tej luki. Podpisując 
tę ustawę, dajemy organom wymiaru sprawiedliwości prawo do ścigania sprawców 
takich gróźb w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie. Bezpieczeństwo 
naszych dzieci i naszych sąsiadów tego wymaga. Dziękuję gubernator Hochul i 
członkowi Zgromadzenia Wallace za ich pracę nad tym projektem”.  
  
Senator stanu, Anna M. Kaplan, powiedziała: „Rasistowski terrorysta, który 
zamordował 10 niewinnych czarnoskórych mieszkańców stanu nowy Jork w 
supermarkecie w Buffalo, uległ radykalizacji w Internecie, w środowisku, w którym 
zachęca się do nawoływania do nienawiści i gdzie racjonalnie myślący ludzie mają 
niewiele możliwości, by podnieść alarm w związku z publikowanymi tam treściami. 
Wszyscy znamy powiedzenie „jeśli coś widzisz, powiedz coś”, ale niestety wiele 
platform mediów społecznościowych uniemożliwia wypowiedzenie się, gdy widzimy w 
sieci coś niebezpiecznego lub szkodliwego. Wprowadzenie tej ustawy umożliwi 
użytkownikom mediów społecznościowych dbanie o to, by wirtualne przestrzenie były 
bezpieczniejsze dla wszystkich, poprzez zapewnienie jasnych i spójnych mechanizmów 
zgłaszania przypadków nawoływania do nienawiści. Jestem wdzięczny za przywództwo 
gubernator Hochul, która podpisała tę ustawę wraz z całym pakietem dotyczącym 
bezpieczeństwa posiadania broni palnej, który przyjęliśmy w zeszłym tygodniu, a także 
za moją współpracę z członkinią Zgromadzenia Patricią Fahy przy tworzeniu tej 
ustawy”.  
  
Senator stanu, Brian Kavanagh, powiedział: „Nigdy w pełni nie uwolnimy naszego 
kraju od takich straszliwych zbrodni, jak te w Buffalo i Uvalde, ani od codziennej 
przemocy z użyciem broni palnej, która nęka tak wiele naszych społeczności, dopóki 
przemysł zbrojeniowy i jego sojusznicy w Kongresie i wielu stanach nie zaczną działać 
odpowiedzialnie i nie przestaną blokować ustaw, które mogłyby powstrzymać przemoc. 
Jednak nasze działania w ciągu ostatniej dekady oraz ustawy, które dziś podpisuje 
gubernator Kathy Hochul, pokazują, że chcemy i potrafimy chronić mieszkańców stanu 
Nowy Jork przed plagą przemocy z użyciem broni palnej. Dziękuję gubernator Hochul, 
liderce większości Andrei Stewart-Cousins i marszałkowi Carlowi Heastie za ich 
przywództwo, naszym kolegom z izby wykonawczej i legislatury, a także wielu 
obrońcom, osobom, które przeżyły, pracownikom organów ścigania i ekspertom w 
dziedzinie zapobiegania przemocy z użyciem broni palnej, którzy pomogli nam 
zrozumieć, co należy zrobić”.  
  
Senator stanu, Tim Kennedy, powiedział: „Podczas gdy Waszyngton nadal nie 
podejmuje działań, stan Nowy Jork staje na wysokości zadania”, powiedział senator Tim 
Kennedy. „Ten jeden z najczarniejszych dni w historii miasta Buffalo prowadzi do zmian, 
a my oddajemy głos tym, których straciliśmy, wprowadzając realne i znaczące reformy, 
które pomogą zapobiec przyszłym tragediom i ratować życie. Choć do zakończenia 
naszej pracy jeszcze daleko, jestem dumny, że Legislatura była w stanie szybko 
połączyć siły w tej sprawie, i dziękuję gubernator Hochul za jej przywództwo oraz za 
podpisanie tych ustaw”.  
  



Senator stanu, Sean Ryan, powiedział: „Podczas gdy społeczność Buffalo pogrążona 
jest w żałobie, dziesiątki innych społeczności, takich jak nasza, straciło niewinne życie 
w wyniku masowych strzelanin. Od dawna wiadomo, że nasz kraj musi podjąć odważne 
działania, aby zapobiec takim atakom, stawić czoła supremacji białych i nienawistnej 
ideologii oraz zrobić wszystko, co możliwe, aby ratować ludzkie życie. Podczas gdy 
czekamy na działania rządu federalnego, zadaniem władz poszczególnych stanów jest 
zrobienie tego, co należy. W stanie Nowy Jork przyjrzeliśmy się bliżej wydarzeniom w 
Buffalo i Uvalde w Teksasie, aby opracować rozsądne reformy, które pomogą zapobiec 
takim tragediom w przyszłości”.  
  
Senator stanu, Luis Sepúlveda, powiedział: „Jestem zaszczycony, że gubernator 
Kathy Hochul podpisała moją ustawę S9456, która zmienia definicję broni palnej, 
włączając do niej „broń widmową”. „Broń widmowa” jest jednoznacznie jednym z 
głównych powodów rosnącej przemocy z użyciem broni palnej, która dotyka nasze 
społeczności. Ustawa ta jest przełomowym krokiem w naszej walce o zapewnienie 
bezpieczeństwa publicznego. Gubernator Hochul wybrała Bronx jako miejsce, z którego 
można wysłać jasny komunikat do całego stanu i całego narodu: nie będziemy stać 
bezczynnie, nie podejmując działań na rzecz pokoju i spokoju w naszych 
społecznościach. Dziś dajemy nadzieję milionom ludzi i udowadniamy, że można się 
zjednoczyć, by dać naszym społecznościom narzędzia, których potrzebują, i ochronę, 
na którą zasługują, by żyć w pokoju”.  
  
Senator stanu, James Skoufis, powiedział: „Nasz pakiet ustaw dotyczący 
bezpieczeństwa posiadania broni palnej stanowi wyraźne przesłanie w obliczu tragedii 
w Buffalo, Uvalde i niezliczonych innych brutalnych wydarzeń: Władze stanu Nowy Jork 
zrobią wszystko, co konieczne, aby zapewnić bezpieczeństwo naszym społecznościom. 
„Ustawa o czerwonej fladze”, której byłem sponsorem, pozwala pracownikom służby 
zdrowia i opieki psychiatrycznej na składanie wniosków o wydanie nakazu ochrony 
przed skrajnym zagrożeniem, co pomoże utrzymać broń palną poza zasięgiem osób 
niebezpiecznych. Wyrażam uznanie dla gubernator za podpisanie tej i innych 
kluczowych ustaw mających na celu ochronę naszych rodzin i społeczności”.  
  
Senator stanu, Kevin Thomas, powiedział: „Podczas gdy rząd federalny pozostaje 
bezczynny, stan Nowy Jork po raz kolejny podejmuje działania w celu ochrony naszych 
mieszkańców przed przemocą z użyciem broni palnej. Tragedie w Buffalo i Uvalde 
pokazały, że istnieje związek pomiędzy masowymi strzelaninami a nieograniczonym 
dostępem młodych ludzi do broni półautomatycznej. Jestem dumny, że byłem głównym 
sponsorem projektu S.9458, który skutecznie podniesie limit wieku uprawniający do 
zakupu półautomatycznych karabinów z 18 do 21 lat. Stan Nowy Jork pozostaje liderem 
we wprowadzaniu surowych, zdroworozsądkowych przepisów dotyczących broni 
palnej. Dziękuję gubernator Hochul za podpisanie dzisiaj tego ratującego życie pakietu 
ustaw, który zapewni bezpieczeństwo społecznościom w całym stanie Nowy Jork”.  
 
Członek Zgromadzenia, Kenny Burgos, powiedział: „Przemoc z użyciem broni palnej 
to krajowa epidemia i plaga naszych społeczności. A kiedy jakikolwiek niewinny 
człowiek ginie od lufy broni palnej, jest to porażka naszego rządu i naszego 



człowieczeństwa. Dlatego też jestem podbudowany niestrudzoną pracą moich kolegów 
z legislatury i pani gubernator, którzy uchwalili najbardziej kompleksowy pakiet reform 
dotyczących bezpieczeństwa broni palnej w kraju. Obejmuje on mój własny projekt 
ustawy, który likwiduje niebezpieczną lukę prawną i rozszerza definicję broni palnej, aby 
nadążyć za niepokojąco innowacyjnymi umysłami w przemyśle zbrojeniowym. Władze 
stanu Nowy Jork podjęły działania w tym niepokojącym momencie w historii naszego 
kraju i ponownie wzywam Kongres, aby zrobił to samo”.  
  
Członek Zgromadzenia Patrick Burke powiedział: „Jako ojciec znam strach i 
niepokój, jaki odczuwają rodzice, wysyłając swoje dzieci do szkoły. Uściski z życzeniami 
„miłego dnia” trwają nieco dłużej. Potrzebujemy zdroworozsądkowej reformy w sprawie 
broni palnej na szczeblu federalnym, jednak mieszkańcy stanu Nowy Jork mogą być 
pewni, że ich Legislatura i gubernator zrobią wszystko, co w ich mocy, by chronić ich i 
ich rodziny przed przemocą z użyciem broni palnej”.  
  
Członek Zgromadzenia, Kevin Cahill, powiedział: „W sytuacji kryzysowej najlepiej 
przygotowani do jej rozpoznania i udzielenia pomocy są specjaliści w dziedzinie zdrowia 
psychicznego. Wzmacniając ustawę o „czerwonej fladze” i rozszerzając możliwość 
składania wniosków o wydanie nakazu ochrony przed skrajnym zagrożeniem, 
pomożemy zapewnić, że osoby stanowiące bezpośrednie zagrożenie dla siebie lub 
naszych społeczności nie pozostaną bez pomocy i będą mogły zacząć otrzymywać 
potrzebną im uwagę i leczenie”.  
  
Członek Zgromadzenia, William Conrad, powiedział: „Jako Amerykanie możemy 
bezwzględnie utrzymać w mocy nasze prawa wynikające z Drugiej Poprawki, a 
jednocześnie otrzymać kluczową ochronę przed przestępstwami z użyciem broni palnej. 
Przywrócenie „ustawy o czerwonej fladze”, praktyczne regulacje dotyczące posiadania i 
używania broni półautomatycznej, kompleksowa wymiana danych pomiędzy organami 
ścigania i na ich korzyść – to tylko niektóre ze zdroworozsądkowych środków, które 
zarówno zapewnią wsparcie dla odpowiedzialnego posiadania broni, jak i wzmocnią 
kontrolę, której domaga się zdecydowana większość naszych obywateli. Kryzysowi 
związanemu z przemocą z użyciem broni palnej, który tak dotkliwie dotknął Buffalo 14 
maja, należy stawić czoła w sposób wielowymiarowy, obejmujący nie tylko ograniczenie 
dostępu do broni palnej. Wierzę jednak, że przepisy uchwalone w tym roku w stanie 
Nowy Jork stanowią właściwą, natychmiastową odpowiedź na tego rodzaju przemoc. 
Nie możemy cieszyć się wolnością, o którą walczyli nasi przodkowie, bez zapewnienia 
podstawowego bezpieczeństwa i ochrony”.  
  
Członkini Zgromadzenia, Patricia Fahy, powiedziała: „Zbyt często nienawiść i 
dezinformacja rozprzestrzeniają się w mediach społecznościowych i zbyt często ta 
dezinformacja przeradza się w przemoc w sieci, a jej kulminacją może być tragedia, 
która w zeszłym miesiącu miała miejsce w Buffalo. Biorąc pod uwagę, że na samym 
Facebooku codziennie pojawia się ponad 4,75 miliarda postów, a ponad 70 procent 
Amerykanów posiada jakiekolwiek konto w mediach społecznościowych, musimy 
zapewnić, że platformy społecznościowe wprowadzą jasne i zwięzłe zasady dotyczące 
zgłaszania i reagowania na nienawistne treści. Ustawa ta jest wyraźnym sygnałem dla 



platform i firm zajmujących się mediami społecznościowymi, że muszą one podjąć 
realne działania, by chronić mieszkańców stanu Nowy Jork przed szerzeniem 
niebezpiecznej mowy nienawiści i dezinformacji zarówno w sieci, jak i poza nią”.  
  
Członek Zgromadzenia, Jonathan Jacobson, powiedział: „Podobnie jak w 
przypadku zbyt wielu innych masowych strzelanin, napastnik z Buffalo wszedł do sklepu 
w kamizelce kuloodpornej, aby być bezpiecznym, gdy będzie zabijał niewinne ofiary. 
Uzbrojony pracownik ochrony sklepu strzelał do niego, ale ten nie odniósł obrażeń i 
odpowiedział ogniem, zabijając go. Jest to projekt ustawy zdecydowanie wspierający 
egzekwowanie prawa. Jeśli wykonywany zawód nie stwarza szczególnego zagrożenia 
przemocą z użyciem broni palnej, nie ma powodu, dla którego należałoby nosić 
kamizelkę kuloodporną. Ta ustawa pomoże utrzymać je z dala od rąk tych, którzy chcą 
chronić się przed stróżami prawa lub innymi pracownikami ochrony, jednocześnie 
szkodząc innym. Jeśli nie możemy powstrzymać tych przestępców przed strzelaniem, 
to przynajmniej możemy odebrać im ochronę”.  
  
Członkini Zgromadzenia, Chantel Jackson, powiedziała:„Nadszedł czas, aby 
przestać ograniczać się do ofiarowania myśli i modlitw za ofiary przemocy z użyciem 
broni palnej. Gubernator i legislatura są zobowiązani do podjęcia wszelkich kroków, aby 
zapewnić bezpieczeństwo wszystkim mieszkańcom stanu Nowy Jork. Ustawa, której 
byłam sponsorem, wprowadzi wymóg posiadania pozwolenia na zakup lub posiadanie 
karabinu półautomatycznego od osób, które ukończyły 21 lat”.  
  
Członkini Zgromadzenia, Karen McMahon, powiedziała: „Społeczności w całym 
kraju i w regionie Western New York nadal odczuwają skutki tej pozbawionej sensu i 
straszliwej przemocy z użyciem broni palnej. Prawie dziesięć lat po masakrze w Sandy 
Hook jesteśmy w niezrozumiałym położeniu, ponosząc konsekwencje tej bezczynności. 
Jednak w stanie Nowy Jork z dumą mogę powiedzieć, że moi koledzy i ja zajęliśmy 
zdecydowane stanowisko i powiedzieliśmy „nigdy więcej”. Wspólnie przyjęliśmy szereg 
projektów ustaw, które mają na celu ograniczenie broni bojowej i kamizelek 
kuloodpornych, zlikwidowanie luk prawnych w dostępie do broni palnej, zwalczanie 
mowy nienawiści w Internecie i wiele innych. Ich podpisanie przez gubernator to krok 
we właściwym kierunku, ku znacznej poprawie bezpieczeństwa i odpowiedzialności za 
broń w stanie Nowy Jork”.  
  
Członek Zgromadzenia, Demond Meeks, powiedział:„Podstawowym hasłem stanu 
Nowy Jork jest Excelsior, czyli „ciągle w górę”. Na początku epidemii COVID-19 władze 
stanu Nowy Jork odgrywały wiodącą rolę w uchwalaniu środków i zabezpieczeń 
mających na celu walkę z rozprzestrzenianiem się tego nieznanego wirusa. Działaliśmy 
szybko i posuwaliśmy się naprzód, robiąc to, co uważaliśmy za słuszne, aby ratować 
życie w całym stanie. Nie inaczej jest w przypadku masowych morderstw i rosnącej 
liczby przypadków przemocy z użyciem broni palnej – kolejnej śmiertelnej choroby, 
która opanowała nasze społeczności. W obliczu tej epidemii musimy chronić członków 
naszych społeczności, wdrażając reformy naprawcze w celu zwiększenia 
bezpieczeństwa publicznego. Musimy kontynuować nasze inicjatywy i dążyć do 
wprowadzenia przepisów i wytycznych, które uchronią mieszkańców stanu Nowy Jork 



przed kolejnymi aktami bezsensownej przemocy. Wspólnie musimy przeciwstawić się 
nienawiści i uprzedzeniom, dążąc coraz wyżej dla naszych mieszkańców i rodzin”.  
  
Członek Zgromadzenia, Jon D. Rivera, powiedział: „Tak jak regulujemy sprzedaż 
alkoholu osobom nieletnim, tak samo powinniśmy regulować sprzedaż broni 
automatycznej osobom nieletnim. Kompleksowy pakiet ustaw o posiadaniu broni palnej, 
który gubernator Hochul podpisze, zawiera zdroworozsądkowe rozwiązania, które 
powinni poprzeć wszyscy praworządni posiadacze broni palnej, w tym zakaz sprzedaży 
karabinów półautomatycznych osobom poniżej 21. roku życia poprzez wprowadzenie 
wymogu posiadania licencji, zakaz zakupu kamizelek kuloodpornych przez osoby, które 
nie wykonują uprawnionego zawodu, oraz zaostrzenie przepisów „ustawy o czerwonej 
fladze” poprzez rozszerzenie listy osób, które mogą składać wnioski o wydanie nakazu 
ochrony przed skrajnym zagrożeniem. Osoby dopuszczające się masowych strzelanin 
wykorzystywały ostatnio luki w prawie stanowym, by niszczyć społeczności i rozbijać 
rodziny. Zamykając je, władze stanu Nowy Jork wykonują kolejny krok w kierunku 
ochrony swoich mieszkańców przed plagą przemocy z użyciem broni palnej, która nadal 
niszczy społeczności w całym kraju, podczas gdy działania na szczeblu federalnym 
zostały wstrzymane i utknęły w politycznym impasie”.  
  
Członkini Zgromadzenia, Linda Rosenthal, powiedziała: „Przemoc z użyciem broni 
palnej jest główną przyczyną śmierci młodych ludzi w naszym kraju. Nasza 
bezczynność w obliczu tak wielu możliwych do uniknięcia tragedii jest powodem do 
narodowego wstydu. Wobec ciągłego paraliżu władz federalnych, stan Nowy Jork po 
raz kolejny przejmuje inicjatywę w walce z przemocą z użyciem broni palnej. 
Mikroznakowanie jest ważnym narzędziem, które pomoże organom ścigania w 
rozwiązywaniu przestępstw. W stanie Nowy Jork wskaźnik wykrywalności przestępstw z 
użyciem broni palnej wynosi 30%, więc mikroznakowanie pomoże pozbyć się z ulic 
niebezpiecznych przestępców i ich broni. Jest to jeden z najlepszych sposobów na 
zakończenie tego błędnego cyklu przemocy. Jestem wdzięczna marszałkowi Heastie za 
jego przywództwo w tej sprawie oraz gubernator Hochul za podpisanie tej ustawy”.  
  
Członkini Zgromadzenia, Monica Wallace, powiedziała: „Po niszczycielskich atakach 
w Buffalo, a następnie w Uvalde, mieszkańcy stanu Nowy Jork zażądali podjęcia 
działań, które położą kres bezsensownej przemocy z użyciem broni palnej. Podjęliśmy 
je, uchwalając  zdroworozsądkowe przepisy o kontroli posiadania broni palnej, które 
zapewnią ludziom bezpieczeństwo i uratują życie. Dziękuję gubernator Hochul za jej 
przywództwo w tej sprawie i za podpisanie mojej ustawy, na mocy której groźba 
popełnienia masowej strzelaniny jest przestępstwem”.  
  
Naczelnik hrabstwa Erie, Mark C. Poloncarz, powiedział: „Ogromna liczba 
Amerykanów popiera zdroworozsądkowe przepisy dotyczące broni palnej, które chronią 
naszych obywateli, likwidują luki prawne i zapobiegają używaniu broni masowej 
przemocy w naszych społecznościach. Jak wszyscy dobrze wiemy, zbyt wiele istnień 
ludzkich zostało zniszczonych, rodzin zdruzgotanych, a ofiary, ich bliscy i społeczności 
cierpią z powodu przemocy z użyciem broni palnej, dlatego nie możemy pozwolić, by 
owa chwila minęła. Ustawa ta jest wielkim osiągnięciem i zapowiedzią dla Ameryki, że 



stan Nowy Jork jest zjednoczony i skoncentrowany na walce z przemocą z użyciem 
broni palnej. Dziękuję gubernator Hochul oraz przywódcom Zgromadzenia Stanowego i 
Senatu za podjęcie natychmiastowych działań. Ten kompleksowy pakiet ustaw pomoże 
ratować życie, chronić naszych mieszkańców i wyrwać broń z rąk tych, którzy nie 
powinni jej mieć.”.  
  
Burmistrz miasta Nowy Jork, Eric Adams, powiedział: „Morze przemocy z użyciem 
broni palnej nie ma jednego źródła, ale te 10 ustaw zatamuje niektóre z rzek 
prowadzących do tego morza. Jestem przekonany, że ten pakiet ustaw, w połączeniu z 
naszymi inwestycjami w prewencję i interwencję, przyczyni się do dalszego 
zmniejszenia liczby strzelanin, które obserwowaliśmy w ciągu ostatnich dwóch miesięcy 
w mieście Nowy Jork. Wcześniej wspierałem i walczyłem o wiele z tych działań, w tym o 
mikroznakowanie, w Legislaturze i cieszę się, że dziś podejmujemy zdecydowane kroki, 
aby zapobiec sytuacji, w której stan Nowy Jork stanie się kolejnym Buffalo, Uvalde, 
Orlando, Columbine czy Sandy Hook. Dziękuję gubernator Hochul i naszym 
przywódcom legislacyjnym za pilne działania na rzecz ratowania życia”.  
  
Burmistrz Buffalo, Byron Brown, powiedział: „W tym dniu w stanie Nowy Jork 
podjęto działania zmierzające do wprowadzenia rozsądnej reformy systemu broni 
palnej, tak aby każdy mieszkaniec stanu Nowy Jork mógł czuć się bezpieczniej, idąc do 
sklepu, do szkoły i do miejsc kultu, nie musząc brać pod uwagę możliwości, że masowy 
morderca posłuży się bronią stworzoną na potrzeby wojny. Nie można zapomnieć o 
ofiarach masowych strzelanin w Buffalo i w całym kraju. Będziemy nadal głosić nasze 
poglądy i wzywać rząd federalny do pójścia w ślady władz stanu Nowy Jork, aby żadna 
społeczność nie musiała odczuwać takiego bólu i strat, jak Buffalo, Uvalde, Filadelfia i 
wiele innych miejsc w naszym kraju.”  
  
Burmistrz Niagara Falls, Robert Restaino, powiedział: „Stan Nowy Jork nieustannie 
jest liderem w naszym kraju, jeśli chodzi o podejmowanie działań mających na celu 
ochronę naszych obywateli przed przemocą z użyciem broni palnej. Po raz kolejny 
jesteśmy liderem w tej dziedzinie. Nowe przepisy, które podpisała dziś gubernator 
Hochul, skupiają się na zapewnieniu bezpieczeństwa naszym sąsiadom. Mają na celu 
zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom w szkołach. Przedkładają jakość życia obywateli 
nad politykę. Są one odpowiednim działaniem w walce z horrorem, który nęka nie tylko 
społeczność w regionie Western New York, ale także w całym kraju. Wyrażam uznanie 
dla gubernator Hochul i popieram jej dążenie do usunięcia luk w obowiązujących 
przepisach dotyczących posiadania broni palnej. Te nowe rozwiązania pomogą chronić 
ludzi, którzy próbują żyć swoim codziennym życiem, niezależnie od tego, czy robią 
zakupy spożywcze, czy modlą się w kościele. Gubernator Hochul postawiła ich na 
pierwszym miejscu, podpisując te nowe ustawy”.  
  
Prokurator okręgowy dzielnicy Manhattan, Alvin Bragg, powiedział: „Zwalczanie 
przemocy z użyciem broni palnej w naszym stanie wymaga zaangażowania nas 
wszystkich, a te środki stanowią krytyczny krok naprzód w kierunku zapewnienia 
bezpieczeństwa naszym społecznościom. Wyrażam uznanie dla gubernator Hochul, 
marszałka Heastie i liderki Większości Stewart-Cousins za dostrzeżenie wagi tego 



momentu i podjęcie szybkich działań. Moje biuro będzie kontynuować ścisłą współpracę 
z liderami społeczności, ustawodawcami i naszymi partnerami w dziedzinie 
egzekwowania prawa, aby usunąć broń palną z naszych ulic, a sprawców przemocy 
pociągnąć do odpowiedzialności”.  
  
Prokurator okręgowy dzielnicy Bronx, Darcel D. Clark, powiedział: „Wszystko, co 
możemy zrobić, aby powstrzymać masowe strzelaniny i codzienną przemoc z użyciem 
broni palnej, która nęka nasze społeczności, musimy zrobić TERAZ. Wyrażam uznanie 
dla gubernator Hochul, marszałka Heastie i lidera większości Stewart-Cousins za 
podjęcie działań na szczeblu stanowym i mam nadzieję, że Kongres również podejmie 
działania”.  
  
Prokurator okręgowa dzielnicy Queens, Melinda Katz, powiedziała: „Przemoc z 
użyciem broni palnej to plaga, która dotknęła każdą część naszego kraju. Stan Nowy 
Jork, jak zwykle, jest liderem, jeśli chodzi o ustawodawstwo, które wprowadza realne 
zmiany. Z dumą przyłączyłem się do gubernator Kathy Hochul i ustawodawców 
stanowych, którzy wspólnie wypracowali drogę rozwoju dla naszego narodu poprzez 
wzmocnienie środków kontroli broni palnej. Im bardziej ograniczymy dostęp do broni 
palnej, tym więcej osób uratujemy. Dziękuję gubernator i Legislaturze za ich działania”.  
  
Prokurator okręgowy Staten Island, Michael E. McMahon, powiedział: „Gdy nasz 
naród pogrążony jest w żałobie po licznych masowych strzelaninach, a my widzimy 
wzrost brutalnych zniszczeń spowodowanych przez zalew nielegalnej broni palnej na 
ulicach naszego miasta, zwłaszcza w rękach naszej młodzieży, walka o wzmocnienie 
przepisów dotyczących broni palnej i zapobieganie przyszłym tragediom nigdy nie była 
bardziej nagląca. Ten kompleksowy pakiet ustaw uchwalony przez Legislaturę stanową 
i podpisany dziś przez gubernator Hochul ma kluczowe znaczenie dla pomocy organom 
ścigania w utrzymaniu bezpieczeństwa naszych społeczności i zapewnieniu, że broń 
palna nie dostanie się w niepowołane ręce. W biurze prokuratora okręgowego Staten 
Island moi prokuratorzy będą nadal gorliwie pracować nad pociągnięciem do 
odpowiedzialności tych, którzy posiadają i używają nielegalnej broni palnej oraz nad 
wymierzeniem sprawiedliwości ofiarom tych brutalnych przestępstw. Jednocześnie 
należy niezwłocznie zwrócić uwagę na ogólnokrajowy problem przemocy z użyciem 
broni palnej, dlatego wzywam naszych przywódców na szczeblu federalnym do 
wprowadzenia podobnych środków, które pomogłyby ograniczyć bezsensowne 
zabójstwa, jakich byliśmy świadkami w Uvalde, Buffalo i w zbyt wielu innych masowych 
strzelaninach, jakie miały miejsce w ostatnim czasie. Ochrona mieszkańców stanu nowy 
Jork i wszystkich Amerykanów przed plagą przemocy z użyciem broni palnej musi 
pozostać głównym priorytetem dla przywódców rządowych. Na Staten Island moje biuro 
będzie kontynuować współpracę z wieloma partnerami, począwszy od organów 
ścigania, poprzez wybranych przywódców, grupy przeciwdziałające przemocy, a 
skończywszy na służbie zdrowia, w celu promowania bezpieczniejszych społeczności, 
zapewnienia większej ilości środków ochrony zdrowia psychicznego oraz pracy nad 
zapobieganiem rozprzestrzeniania się przemocy z użyciem broni palnej na naszych 
ulicach poprzez zdecydowane, precyzyjne działania policyjne i ściganie przestępców”.  
  



Przewodniczący organizacji New York State United Teachers, Andy Pallotta, 
powiedział: „Społeczność edukacyjna w stanie Nowy Jork odczuwa ogromny ból po 
tragedii w Buffalo i Uvalde. Nadzieję daje nam jednak gotowość przywódców w stanie 
nowy Jork do odłożenia polityki na bok i wprowadzenia zdroworozsądkowych 
rozwiązań, które pomogą uporać się z plagą przemocy z użyciem broni palnej i 
masowymi strzelaninami, które nękają nasz kraj. Dziękujemy gubernator Hochul i 
Legislaturze za wysłuchanie wezwań do zmian i będziemy kontynuować współpracę z 
nimi, aby pomóc naszym społecznościom w uzdrowieniu."  
  
Prezydent organizacji United Federation of Teachers, Michael Mulgrew, 
powiedział: „Popieramy zdroworozsądkowe środki kontroli broni palnej, które zapewnią 
bezpieczeństwo naszym dzieciom, szkołom, ulicom i społecznościom. Nasi uczniowie 
domagają się od nas podjęcia działań”.  
  
Zastępca głównego doradcy Centrum Prawnego Giffords, David Pucino, 
powiedział: „Podpisane dziś ustawy sprawią, że mieszkańcy stanu Nowy Jork będą 
bezpieczniejsi. Wypełniają one luki w prawie, wprowadzają nowe innowacje, które 
pomogą rozwiązać problem przestępstw z użyciem broni palnej, oraz wzmacniają 
bezpieczeństwo broni palnej. Żadna pojedyncza ustawa nie sprawi, że położymy kres 
strzelaninom, jednak te ustawy stanowią decydujący postęp w kierunku ochrony 
naszych społeczności przed przemocą z użyciem broni palnej. Dziękujemy ani 
gubernator Hochul za jej odważne przywództwo w obliczu tych niewyobrażalnych 
tragedii. Jej wysiłki, a także wysiłki naszych przywódców w Albany, są świadectwem 
tego, że stan Nowy Jork jest liderem w zapobieganiu przemocy z użyciem broni palnej”.  
  
Dyrektor wykonawcza organizacji New Yorkers Against Gun Violence, Rebecca 
Fischer, powiedziała: „W obliczu narastającego kryzysu związanego z przemocą z 
użyciem broni palnej, gubernator Hochul i Legislatura Stanu Nowy Jork po raz kolejny w 
tym tygodniu uznali za priorytet ochronę mieszkańców tego stanu poprzez przyjęcie 
zdecydowanego, ratującego życie pakietu ustaw zapobiegających przemocy z użyciem 
broni palnej. Działania te pozwolą na trzymanie broni z dala od osób znajdujących się w 
sytuacjach kryzysowych i zapobiegną masowym strzelaninom,  

samobójstwom i innym aktom przemocy z użyciem broni palnej, będą wymagać 
pozwolenia na zakup lub posiadanie karabinu półautomatycznego w dowolnym miejscu 
w tym stanie, a także zapewnią organom ścigania nowe narzędzie do śledzenia, aby 
powstrzymać handel bronią palną i pociągnąć do odpowiedzialności jej nieuczciwych 
sprzedawców. Jako mieszkańcy stanu Nowy Jork i Amerykanie nie powinniśmy 
obawiać się przemocy z użyciem broni palnej w naszych dzielnicach i domach, w 
naszych metrach, supermarketach, szkołach, domach modlitwy czy gdziekolwiek 
indziej. Podczas gdy Kongres nadal zwleka z wprowadzeniem istotnych reform w 
zakresie posiadania broni palnej, jesteśmy wdzięczni, że na czele naszego rządu 
stanowego stoją wybitni mistrzowie zapobiegania przemocy z użyciem broni palnej. 
Dziękujemy gubernator Hochul za podpisanie tych ustaw i zapewnienie bezpieczeństwa 
naszym dzieciom i wszystkim mieszkańcom stanu Nowy Jork”.  
  



Współzałożyciel i dyrektor wykonawczy organizacji Youth Over Guns, Luis 
Hernandez, powiedział: „Nasze społeczności stoją w obliczu tragedii i żałoby, dlatego 
musimy znaleźć rozwiązania, aby zaradzić nadchodzącej epidemii przemocy z użyciem 
broni palnej. Dzisiejszy dzień to historyczny moment dla stanu Nowy Jork, który 
nieustannie przewodzi w kraju dzięki solidnej i zdroworozsądkowej polityce. Organizacja 
Youth Over Guns jest dumna, że może stać u boku gubernator Kathy Hochul, gdy 
pracujemy nad zapewnieniem dobrego samopoczucia i bezpieczeństwa młodych ludzi 
w całym stanie. Jest to znaczący krok naprzód, dlatego zachęcamy naszych 
przedstawicieli federalnych, aby zwrócili się do NY po wskazówki. Dziś i nieprzerwanie 
wzywamy do położenia kresu tej rzezi, ponieważ zasługujemy na to, by móc dorosnąć”.  
  

Prezydent Brady, Kris Brown, powiedział: „To historyczny dzień dla stanu Nowy Jork 
i najnowszy przykład na to, że stan ten jest liderem w kraju pod względem 
wprowadzania zdroworozsądkowych i odważnych przepisów zapobiegających 
przemocy z użyciem broni palnej. Gubernator Hochul jest orędowniczką zapobiegania 
przemocy z użyciem broni palnej, a po tragicznej strzelaninie w Buffalo zareagowała w 
sposób zdecydowany, wprowadzając w życie przepisy ratujące życie, z którymi 
mieszkańcy stanu Nowy Jork konsekwentnie się zgadzają. Jej przywództwo jest 
przykładem dla całego kraju, dlatego wyrażamy uznanie dla władz ustawodawczych, 
gubernator Hochul oraz wielu lokalnych i oddolnych zwolenników, którzy poparli te 
ustawy i zapewnili, że staną się one obowiązującym prawem”.  
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