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GUBERNATOR HOCHUL PODPISUJE USTAWĘ ALYSSY  
  

Ustawa (S.7132B/A.10018) wymaga, aby szkoły uwzględniły systemy cichego 
alarmu ostrzegawczego w swoich planach bezpieczeństwa  

  
Przedstawia plany szeroko zakrojonej publicznej kampanii edukacyjnej na temat 

nowo wprowadzonej tzw. „ustawy o czerwonej fladze”, która ma na celu 
uniemożliwienie dostępu do broni osobom niebezpiecznym  

  
  
Gubernator Kathy Hochul podpisała dziś ustawę Alyssy (S.7132B/A.10018, Allyssa's 
Law), która wymaga, by szkoły uwzględniały użycie systemów cichego alarmu 
ostrzegawczego w ramach przeglądu i opracowywania planów bezpieczeństwa w 
szkołach. Gubernator podpisał ustawę wraz z rodzicami Alyssy, Lori i Ilanem 
Alhadeffami, innymi członkami rodziny Alyssy, senatorem stanu, Elijah Reichlin-
Melnickiem, członkiem Zgromadzenia, Kenem Zebrowskim, członkiem Zgromadzenia, 
Mikiem Benedetto, dyrektorem okręgu szkolnego Hampton Bays, Larsem 
Clemensenem, oraz przewodniczącym Zjednoczonej Federacji Nauczycieli (United 
Federation of Teachers), Michaelem Mulgrew.  
  
„Jestem dumna z pracy, jaką wykonaliśmy, uchwalając wiodący w skali kraju pakiet 
ustaw mających na celu rozprawienie się z plagą przemocy z użyciem broni palnej; ta 
walka trwa i na tym nie poprzestaniemy”, powiedziała gubernator Hochul. „Będziemy 
kontynuować podejmowanie zdecydowanych działań, dopóki każde dziecko w stanie 
Nowy Jork nie będzie mogło bezpiecznie zdobywać wykształcenia, bez obawy przed 
tragiczną w skutkach tragedią. Dlatego jestem dumna, że mogę podpisać ustawę 
Alyssy, realny i znaczący akt prawny, który zobowiąże okręgi szkolne do 
przeprowadzenia weryfikacji systemów, które mogą zaoszczędzić cenne minuty – i 
życie – w przypadku aktywnej strzelaniny”.  
  
„Zapewnienie, że nasi uczniowie dotrą bezpiecznie ze szkoły do domu na koniec 
każdego dnia, jest jednym z naszych największych obowiązków jako społeczności”, 
powiedział wicegubernator Delgado. „Podpisując ustawę Alyssy, gubernator Hochul 
zapewnia okręgom szkolnym dodatkowy środek zapewniający bezpieczeństwo dzieci i 
zapobiegający masowym strzelaninom w naszych szkołach. Wprowadzenie tego środka 
bezpieczeństwa pomoże złagodzić obawy rodziców, którzy codziennie wysyłają swoje 
dzieci do szkoły”.  



  
W lutym 2019 r. Alyssa Alhadeff zginęła w masowej strzelaninie w szkole Marjorie 
Stoneman Douglass High School w Parkland na Florydzie. Jej matka i ojciec, Lori i Ilan 
Alhadeff, założyli fundację poświęconą jej pamięci i opowiadają się za wprowadzeniem 
w budynkach szkolnych systemów cichego alarmu ostrzegawczego. Wdrożenie alarmu 
bezpośrednio do wszystkich organów ścigania w okolicy szkoły może zaoszczędzić 
cenne minuty w sytuacji aktywnej strzelaniny i umożliwić natychmiastową reakcję policji.  
  
Ten projekt ustawy wymaga, aby szkoły rozważyły ich przydatność przy opracowywaniu 
planów bezpieczeństwa na poziomie okręgu, a także wyraźnie zezwala na ich 
włączenie do planów bezpieczeństwa na poziomie budynku. Sam system alarmu 
ostrzegawczego może kosztować zaledwie kilka tysięcy dolarów, a w klasie można go 
wdrożyć za pomocą aplikacji na smartfonie.  
  
Po tragedii w Uvalde w Teksasie i wielu wcześniejszych, ta ustawa jest ważnym 
krokiem w kierunku zwiększenia bezpieczeństwa w szkołach w stanie Nowy Jork. Ten 
środek pomoże zapewnić, że w przerażającym przypadku przemocy w szkole, organy 
ścigania mogą zareagować tak szybko, jak to możliwe, i nie ma opóźnienia w reakcji 
wszystkich dostępnych pracowników organów ścigania. Minuty zaoszczędzone w 
czasie reakcji mogą uratować życie.  
  
Senator stanu, Elijah Reichlin-Melnick, powiedział: „Przemoc z użyciem broni palnej 
zniszczyła życie zbyt wielu rodzin, dlatego ustawa Alyssy to ważny krok w kierunku 
zapewnienia naszym dzieciom bezpieczeństwa w szkole. Jestem pełen podziwu dla siły 
i wytrwałości mamy Alyssy, Lori, oraz całej jej rodziny, którzy po stracie ukochanej 
Alyssy w 2018 r. swoją misją uczynili poprawę bezpieczeństwa w szkołach. Dziękuję 
gubernator Hochul za podpisanie tej kluczowej ustawy. Postęp w walce z przemocą z 
użyciem broni palnej jest możliwy, a stan Nowy Jork przoduje w tej dziedzinie”.  
  
Członek Zgromadzenia, Kenneth Zebrowski Jr., powiedział: „Ze względu na to, że w 
szkołach w całym kraju wciąż dochodzi do tragedii, alarmy ostrzegawcze są ważnym 
sposobem na szybkie powiadomienie służb ratunkowych i powinny być zainstalowane 
we wszystkich szkołach. Niestrudzone działania matki Alyssy, Lori, jej kuzynki Jadyn i 
ich rodzin miały kluczowe znaczenie dla uchwalenia i podpisania tej ustawy. Dzięki tej 
ustawie będziemy nadal mogli czcić pamięć Alyssy. Dziękuję Hochul za podjęcie 
działań i podpisanie tej ustawy, która sprawi, że nasze szkoły będą bezpieczniejsze dla 
uczniów w całym stanie Nowy Jork”.  
  
Matka Alyssy, Lori Alhadeff, powiedziała: „Przyjęcie przez władze stanu Nowy Jork 
ustawy Alyssy to prawdziwa inwestycja w życie uczniów i nauczycieli w całym stanie. 
Czas to życie, a uhonorowanie w ten sposób naszej córki Alyssy pomoże uczynić nasze 
szkoły bezpiecznymi”.  
  
Prezydent Zjednoczonej Federacji Nauczycieli (United Federation of Teachers), 
Michael Mulgrew, powiedział: „W czasach, gdy zbyt wielu polityków tylko teoretyzuje 
na temat przemocy z użyciem broni palnej, gubernator Hochul podejmuje działania. 



Gubernator Hochul wspiera pedagogów i rodziców w działaniach na rzecz ochrony 
naszych dzieci, począwszy od zaostrzenia przepisów dotyczących posiadania broni 
palnej w stanie Nowy Jork, aż po dzisiejszą pracę nad zapewnieniem bezpieczeństwa w 
szkołach i organizacją szkoleń dla nauczycieli w zakresie tzw. „ustawy o czerwonej 
fladze” (Red Flag Law)”.  
  
Kurator okręgu szkolnego Hampton Bays (Hampton Bays School District), Lars 
Clemensen, powiedział: „Bezpieczeństwo w szkołach cały czas jest priorytetem dla 
dyrektorów szkół. Takie narzędzia jak ustawa Alyssy, wniosek o wydanie ERPO, środki 
ochrony przed dostępem do broni palnej, współpraca z organami ścigania oraz środki 
ochrony zdrowia psychicznego stanowią część Planu Bezpieczeństwa dla Szkół 
(Blueprint for School Safety), który umożliwia władzom lokalnym planowanie, adaptację 
i tworzenie bezpiecznych społeczności szkolnych. Dziękuję gubernator Hochul i 
legislaturze za ich pełne zaangażowanie w tę ważną sprawę”.  
  
Prezes Związku Nauczycieli Stanu Nowy Jork (New York State United Teachers), 
Andy Pallotta, powiedział: „Bezpieczne, pewne i przyjazne środowisko nauki jest 
najważniejsze dla naszych uczniów, pracowników, którzy z nimi pracują i rodzin, które 
polegają na naszym systemie szkół publicznych. Zdrowy rozsądek nakazuje, by szkolne 
zespoły ds. bezpieczeństwa zapoznały się ze wszystkimi dostępnymi im narzędziami, 
które mogą pomóc w przyspieszeniu reakcji w razie sytuacji kryzysowej. Gubernator 
Hochul i Legislatura wykazali się prawdziwym przywództwem w odpowiedzi na sytuację 
w Buffalo, Uvalde i zbiorową traumę, z jaką borykają się społeczności szkolne w całym 
stanie, a my doceniamy ich działania w tym zakresie”.  
  
Dyrektor wykonawczy Rady Kuratorów Oświaty Stanu Nowy Jork (New York State 
Council of School Superintendents), Charles Dedrick, powiedział: „Ostatnie 
tragiczne wydarzenia w Buffalo i Uvalde zwróciły uwagę kuratorów oświaty na ciągle 
aktualne zagadnienie: czy możemy zapewnić naszym społecznościom – i nam samym 
– gwarancję, że każdego dnia robimy wszystko, co możliwe, aby zapewnić 
bezpieczeństwo naszym uczniom i pracownikom? Potrzebujemy partnerów z rządu 
stanowego i organów ścigania i oczekujemy współpracy w celu informowania liderów 
okręgów szkolnych o tym, jak nowe przepisy stanowe mogą pomóc nam w osiągnięciu 
tego celu”.  
  
Prezes PTA w stanie Nowy Jork, Dana Platin, powiedziała: „W tych niespokojnych 
czasach nacisk, jaki władze stanu Nowy Jork kładą na zapewnienie bezpieczeństwa 
dzieciom i nauczycielom w szkołach, jest bardzo pozytywny i słuszny. Wyrażamy 
uznanie dla gubernator Hochul i sponsorów tej ważnej ustawy za to, że stoją po stronie 
naszych dzieci i młodzieży – i wiedzą, że mają partnera w NYS PTA”.  
  
Dyrektor wykonawczy Stowarzyszenia Rad Szkolnych Stanu Nowy Jork (New 
York State School Boards Association), Robert Schneider, powiedział: „Jesteśmy 
przekonani, że systemy alarmu ostrzegawczego mogą odgrywać istotną rolę w 
protokołach bezpieczeństwa w okręgach szkolnych. Doceniamy działania podejmowane 
przez gubernator i Legislaturę w celu zapewnienia, że okręgi szkolne będą miały 



możliwość rozważenia potencjalnej wartości takich systemów i podjęcia decyzji, czy 
instalacja alarmów ostrzegawczych będzie odpowiednim środkiem bezpieczeństwa w 
ich szkołach”.  
  
Dyrektor wykonawczy Stowarzyszenia Administratorów Szkół w Stanie Nowy Jork 
(School Administrators Association of New York), Kevin Casey, powiedział: 
„Uchwalenie ustawy Alyssy pokazuje, że władze stanu Nowy Jork przejęły inicjatywę w 
odpowiedzi na ogólnokrajowy apel dyrektorów szkół o „zrobienie czegoś – zrobienie 
wszystkiego”, aby chronić uczniów i nauczycieli. Podpisanie tej ustawy przez 
gubernator sprawi, że nauczyciele i funkcjonariusze organów ścigania zyskają jeszcze 
jedno narzędzie, dzięki któremu będą mogli reagować na przypadki aktywnej 
strzelaniny lub przemocy w naszych szkołach. Stowarzyszenie Administratorów Szkół 
Stanu Nowy Jork docenia przywództwo gubernator Hochul i nieustannie wspiera 
jeszcze bardziej zdecydowane działania na rzecz ochrony szkół w stanie Nowy Jork. 
Wszyscy uczniowie muszą czuć się bezpiecznie w naszych szkołach, a nauczyciele 
muszą posiadać narzędzia niezbędne do ochrony naszych dzieci”.  
  
Dyrektor wykonawczy Stowarzyszenia Szkół Obszarów Wiejskich (Rural Schools 
Association, RSA) David Little, Esq. powiedział: „Stowarzyszenie Szkół Obszarów 
Wiejskich z przyjemnością popiera wzmożone działania na rzecz zwiększenia 
bezpieczeństwa uczniów i pracowników. Niestety, obecne praktyki nie powstrzymały 
zjawiska strzelanin w szkołach. Szybsze powiadamianie policji i służb ratunkowych 
może tylko uratować życie, dlatego nalegamy na szybkie wprowadzenie tego 
dodatkowego środka. Cieszymy się również, że możemy współpracować z liderami 
stanowymi, aby zwiększyć świadomość nowych praktyk i zasad, które mają zapewnić 
dodatkową ochronę osobom przebywającym w placówkach szkolnych. RSA wyraża 
uznanie dla gubernator za zajęcie się tym kryzysem”.  
  
Podczas czwartkowej uroczystości podpisania ustawy gubernator Hochul przedstawiła 
również plany rozpoczęcia szeroko zakrojonej i wieloaspektowej publicznej kampanii 
edukacyjnej na temat nowo wprowadzonej w stanie Nowy Jork tzw. „ustawy o 
czerwonej fladze” – ze szczególnym uwzględnieniem pedagogów i pracowników służby 
zdrowia psychicznego. Tego lata władze stanowe będą współpracować przy organizacji 
serii szkoleń stacjonarnych i wirtualnych dla zarządów szkół, kuratorów, nauczycieli, 
osób związanych ze szkołami, dyrektorów oraz stowarzyszeń rodziców i nauczycieli. 
Szkolenia te w jasny sposób wskażą, jak i kiedy należy wypełnić dokumenty niezbędne 
do złożenia wniosku o wydanie nakazu ochrony przed skrajnym zagrożeniem (Extreme 
Risk Protection Order, ERPO), a także odpowiedzą na pytania.  
  
Ponadto przywódcy stanowi zwołają serię spotkań przy okrągłym stole, przeznaczonych 
specjalnie dla organów ścigania poszczególnych gmin i hrabstw, podczas których 
przedstawią szczegółowo nowe zasady i procedury wymagane przez ustawę oraz 
najlepsze praktyki ich wdrażania. Obrady okrągłego stołu będą prowadzone przez 
Policję Stanową (State Police) oraz Radę Szkoleniową Policji Miejskiej (Municipal 
Police Training Council), działającą w ramach Wydziału Służb Sądownictwa Karnego 



(Division of Criminal Justice Services). Zostaną również opracowane szkolenia dla 
specjalistów z centrów powiadamiania ratunkowego.  
  
Władze stanu opracowują również kompleksowy zestaw cyfrowych i fizycznych 
materiałów edukacyjnych, które zostaną zaprezentowane w nadchodzących tygodniach 
i miesiącach. Obejmują one odnowioną stronę internetową poświęconą ustawie o 
czerwonej fladze, zawierającą najważniejsze informacje dla pedagogów i specjalistów w 
dziedzinie zdrowia psychicznego, ogłoszenia publiczne oraz treści zamieszczane w 
mediach społecznościowych.  
  
W dniu 18 maja 2022 r. gubernator Hochul podpisała rozporządzenie wykonawcze, na 
mocy którego policja stanowa jest zobowiązana do składania wniosków o wydanie 
ERPO w każdym przypadku, gdy ma uzasadnione podstawy, by sądzić, że dana osoba 
stanowi zagrożenie dla siebie lub innych.  
  
W dniu 6 czerwca 2022 r. gubernator Hochul podpisała przełomowy pakiet legislacyjny, 
mający na celu zaostrzenie przepisów dotyczących posiadania broni palnej, w tym 
znaczne rozszerzenie zakresu ustawy o czerwonej fladze. Ustawa S.9113-A/A.10502 
rozszerza listę osób, które mogą złożyć wniosek o wydanie nakazu ochrony przed 
skrajnym zagrożeniem (ERPO), o lekarzy, którzy badali daną osobę w ciągu ostatnich 
sześciu miesięcy. Zmienia ona ustawę o wydawaniu pozwoleń na broń palną w celu 
zapewnienia, że raporty 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 
wydanie ERPO w przypadku uzyskania wiarygodnych informacji, że dana osoba może 
dopuścić się zachowań, które mogą spowodować poważne szkody – dla niej samej lub 
dla innych. Zobowiązuje on Policję Stanową i Radę Szkoleniową Policji Miejskiej do 
stworzenia i upowszechnienia zasad i procedur pozwalających określić, kiedy petycja o 
wydanie ERPO może być uzasadniona.  
  
Rozszerzona ustawa o czerwonej fladze wchodzi w życie w środę 6 lipca.  
  

###  
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