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GUBERNATOR HOCHUL PRZYPOMINA POSIADACZOM BRONI PALNEJ: BRAK 
NATYCHMIASTOWYCH ZMIAN W POLITYCE DOTYCZĄCEJ BRONI PALNEJ I 

PROCESIE WYDAWANIA POZWOLEŃ  
  

Orzeczenie Sądu Najwyższego w sprawie NYSRPA przeciwko Bruen nie daje 
obecnym posiadaczom pozwoleń mieszkaniowych automatycznej możliwości 

noszenia broni palnej poza domem  
  

Gubernator planuje zwołanie specjalnej sesji legislatury w celu uchwalenia 
nowych ustaw, które ściśle regulują dostęp do broni palnej w granicach 

prawnych decyzji Sądu Najwyższego  
  

Dla FAQ na temat decyzji NYSRPA vs. Bruen, kliknij tutaj  
  

  
Gubernator Kathy Hochul przypomniała dziś posiadaczom broni palnej, że czwartkowa 
decyzja Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych o odrzuceniu ustawy o ukrytym 
noszeniu broni palnej (concealed carry law) w stanie Nowy Jork nie oznacza, że nie 
trzeba przestrzegać procedur i zasad wydawania pozwoleń obowiązujących w tym 
stanie. Nie oznacza to automatycznego przyznania posiadaczom pozwolenia na 
posiadanie broni przez osoby mieszkające w domu możliwości noszenia broni poza 
domem. Posiadacze broni palnej są zobowiązani przez prawo do przestrzegania 
obowiązujących ograniczeń.  
  

Podczas gdy administracja uważnie analizuje orzeczenie, gubernator Hochul planuje 
specjalną sesję legislatury w celu uchwalenia nowych przepisów, które będą zgodne z 
decyzją Sądu Najwyższego USA, a jednocześnie zapewnią dokładne uregulowanie 
dostępu do broni palnej. Gubernator ściśle współpracuje również z władzami lokalnymi 
– w czwartek po południu zwołał spotkanie z burmistrzami sześciu największych miast 
w stanie Nowy Jork, aby omówić skutki decyzji i rozważane opcje polityczne.  

  

„Choć bulwersująca decyzja Sądu Najwyższego o odrzuceniu ustawy o ukrytym 
noszeniu broni palnej w stanie Nowy Jork ma potencjalnie rozległe i długofalowe 
konsekwencje, nie wprowadza ona żadnych natychmiastowych zmian w stanowych 
przepisach dotyczących pozwoleń na broń palną, ani nie pozwala posiadaczom 
pozwoleń na noszenie broni palnej poza ich miejscem zamieszkania”, powiedziała 
gubernator Hochul. „Ponieważ sprawa wraca do sądu niższej instancji, zachęcamy 
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odpowiedzialnych posiadaczy broni palnej, aby nadal przestrzegali obowiązujących ich 
ograniczeń i zawsze stawiali bezpieczeństwo na pierwszym miejscu. Chociaż jesteśmy 
rozczarowani lekkomyślnym lekceważeniem przez Sąd Najwyższy bezpieczeństwa 
naszych społeczności, jesteśmy gotowi do walki. Planuję zorganizowanie specjalnej 
sesji legislacyjnej, podczas której przeanalizujemy różne opcje legislacyjne, które 
pozwolą nam zachować zgodność z tym orzeczeniem, a jednocześnie stworzą 
dokładny i rygorystyczny proces wydawania pozwoleń, w którym priorytetem będzie 
bezpieczeństwo naszych społeczności. Cieszę się na współpracę z ustawodawcą, 
przedstawicielami władz lokalnych i poszczególnych hrabstw oraz ekspertami 
prawnymi i nie cofnę się przed niczym, aby chronić mieszkańców stanu Nowy Jork”.  

  
„Wczoraj Sąd Najwyższy skierował nasze wysiłki na rzecz ochrony rodzin i 
zapobiegania przemocy z użyciem broni palnej na drogę odwrotu, odrzucając ustawę 
obowiązującą w stanie Nowy Jork, która ogranicza liczbę osób uprawnionych do 
noszenia ukrytej broni palnej. Chociaż skutki tego orzeczenia nie są natychmiastowe, 
władze stanu Nowy Jork są zobowiązane do podjęcia działań i wprowadzenia nowych 
przepisów, które będą uwzględniały to orzeczenie”, powiedział wicegubernator 
Antonio Delgado. „Jeśli Sąd Najwyższy i rząd federalny nie podejmą działań, aby 
zapewnić bezpieczeństwo naszym dzieciom, wówczas władze stanu Nowy Jork to 
zrobią”.  
  
Przegląd sprawy NYSRPA przeciwko Bruenowi  
  
Aby wyjaśnić natychmiastowe i długoterminowe skutki tej decyzji, gubernator Hochul 
przedstawia również szeroki przegląd sprawy NYSRPA przeciwko Bruenowi, jej 
aktualny status, wpływ i brak wpływu na dzisiejszych posiadaczy broni palnej, możliwe 
długoterminowe implikacje oraz działania, które władze stanu rozważają w celu 
zapewnienia bezpieczeństwa społeczności.  
  

W swojej decyzji (6-3) Sąd Najwyższy położył kres istniejącemu od ponad 100 lat 
precedensowi prawnemu, zgodnie z którym, aby uzyskać pozwolenie na noszenie 
ukrytej broni palnej, należy przedstawić „uzasadniony powód”. Uznał on obowiązujące 
w stanie Nowy Jork prawo za niekonstytucyjne, ponieważ daje ono zbyt dużą swobodę 
władzom stanów i urzędnikom wydającym licencje w określaniu „uzasadnionego 
powodu”. Sprawa wraca teraz do Sądu Okręgowego 2. okręgu w stanie Nowy Jork 
(2nd Circuit Court), który musi wydać orzeczenie zgodne z opinią Sądu Najwyższego.  

  
Chociaż decyzja Sądu Najwyższego ma długofalowe konsekwencje, nie ma ona 
bezpośredniego wpływu na wydawanie pozwoleń na posiadanie broni palnej. Oznacza 
to, że bez uzyskania wymaganych obecnie zezwoleń lub licencji nie można od razu 
legalnie nosić ukrytej broni palnej. Obecnie proces ubiegania się o koncesję lub 
zezwolenie nie ulega zmianie. Osoby pragnące zmienić status swojego zezwolenia, 
aby uzyskać zezwolenie na „nieograniczone noszenie broni palnej”, muszą złożyć 
wniosek do wyznaczonego lokalnego organu wydającego zezwolenia. Posiadacze 
broni palnej muszą nadal stosować się do obecnych ograniczeń.  
  



Stan rozważa szeroki zakres opcji, w tym wprowadzenie ograniczeń dotyczących 
noszenia broni palnej w miejscach o podwyższonym ryzyku, zmiany w procesie 
wydawania zezwoleń na noszenie broni palnej, wprowadzenie specjalnych szkoleń dla 
osób ubiegających się o zezwolenie oraz stworzenie systemu, w którym prywatne 
przedsiębiorstwa musiałyby ubiegać się o wyłączenia z obowiązku posiadania broni 
palnej. Sąd Najwyższy przyznaje, że orzeczenie to nie zabrania władzom stanów 
nakładania wymogów licencyjnych na noszenie broni palnej w samoobronie – o ile 
wymogi te mieszczą się w granicach tej decyzji. Administracja będzie współpracować z 
ustawodawcą oraz władzami lokalnymi i powiatowymi w celu opracowania ścisłych i 
dokładnych kryteriów licencjonowania, które mieszczą się w tych ramach.  
  
Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące decyzji w sprawie NYSRPA 
przeciwko Bruenowi i jej skutkach można uzyskać tutaj.  
  
Burmistrz miasta Nowy Jork, Eric Adams, powiedział: „Opinię Sądu Najwyższego 
oparto na historycznej przeszłości naszego narodu, jednak nie uwzględnia ona realiów 
teraźniejszości i zagraża naszej przyszłości. Dziś nic się nie zmienia, a Departament 
Policji Miasta Nowy Jork nadal będzie dbał o to, aby każdy, kto nielegalnie nosi broń w 
tym mieście, został aresztowany. Choć nie mamy wątpliwości, że ta decyzja zmniejszy 
bezpieczeństwo każdego z nas przed przemocą z użyciem broni palnej, 
przygotowywaliśmy się na nią i nadal będziemy robić wszystko, co w naszej mocy, aby 
współpracować z naszymi partnerami federalnymi, stanowymi i lokalnymi, a także z 
burmistrzami, wójtami i gubernatorami z innych stanów, aby chronić nasze miasto. Nie 
ustaniemy w wysiłkach na rzecz złagodzenia szkód, których jesteśmy świadkami, 
ponieważ nie ma takiego miejsca w kraju, którego ta decyzja dotknęłaby bardziej niż 
miasto Nowy Jork. Decyzja Sądu Najwyższego być może otworzyła dodatkową rzekę, 
która zasila morze przemocy z użyciem broni palnej, jednak będziemy współpracować, 
aby ją zatamować”.  
  
Burmistrz Albany, Kathy Sheehan, powiedziała: „Jestem głęboko zaniepokojona 
kwestią bezpieczeństwa mieszkańców stanu Nowy Jork, wynikającym z decyzji Sądu 
Najwyższego o odrzuceniu prawa stanowego, które ograniczało liczbę osób mogących 
nosić ukrytą broń palną. W ciągu ostatnich dwóch lat przemoc z użyciem broni palnej 
gwałtownie wzrosła w całym kraju, a ta decyzja jeszcze bardziej utrudni naszej policji 
odróżnianie broni legalnej od nielegalnej. Biorąc pod uwagę jeden z najniższych w 
kraju wskaźników zgonów z użyciem broni palnej, oczywiste jest, że uzbrojenie się w 
większą ilość ukrytej broni nie uczyni nas bezpieczniejszymi. Wyrażam uznanie dla 
gubernator Hochul za zwołanie burmistrzów największych miast w stanie Nowy Jork w 
celu omówienia skutków tej decyzji i potencjalnych rozwiązań politycznych. Oczekuję 
współpracy z gubernator, Legislaturą stanową i władzami miejskimi w całym stanie 
Nowy Jork w celu zapewnienia bezpieczeństwa naszym mieszkańcom”.  
  
Burmistrz Buffalo, Byron Brown, powiedział: „Większość w Sądzie Najwyższym nie 
wzięła pod uwagę życia i bezpieczeństwa milionów ludzi. W mieście Buffalo jesteśmy 
naocznymi świadkami przerażających skutków masowych strzelanin, do których 
dochodzi dzięki łatwemu dostępowi do broni palnej. Władze miasta Buffalo będą ściśle 
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współpracować z gubernator Hochul, aby podjąć wszelkie możliwe działania w celu 
ochrony życia i bezpieczeństwa naszych mieszkańców oraz uniemożliwienia dostępu 
do broni osobom, które nie powinny jej posiadać”.  
  
Burmistrz Rochester, Malik Evans, powiedział: „Władze miasta Rochester będą 
ściśle współpracować z naszymi partnerami w stanie Nowy Jork, aby zapewnić, że 
niedawna decyzja Sądu Najwyższego nie zagrozi bezpieczeństwu naszych 
mieszkańców”.  
  
Burmistrz Syracuse, Ben Walsh, powiedział: „Decyzja Sądu Najwyższego to krok 
wstecz w kwestii bezpieczeństwa broni palnej i nie mogła zapaść w gorszym 
momencie. Na naszych ulicach jest już zbyt dużo broni palnej. Dodanie kolejnych sztuk 
zwiększa tylko ryzyko przemocy z jej użyciem. Mieszkańcy Syracuse i całego stanu 
Nowy Jork muszą zdawać sobie sprawę, że orzeczenie to nie zmienia faktu, że 
posiadacze broni są zobowiązani przestrzegać wszystkich obowiązujących ograniczeń 
i procesów wydawania pozwoleń. Doceniam natychmiastowy kontakt gubernator 
Hochul ze mną i innymi burmistrzami w czwartek, aby porozmawiać o odpowiedzi 
władz stanowych na tę decyzję, i pochwalam ją za zapewnienie, że stan Nowy Jork 
nadal będzie odgrywał wiodącą rolę w działaniach na rzecz bezpieczeństwa 
posiadania broni palnej”.  
  
Burmistrz Yonkers, Michael Spano, powiedział: „Pochwalam tempo, w jakim 
gubernator Hochul zjednoczyła duże miasta, aby zająć się tą sprawą. Rozluźniając 
przepisy dotyczące posiadania broni palnej, Sąd Najwyższy zmierza teraz w złym 
kierunku. Nie możemy zmusić Kongresu do uregulowania kwestii związanych z 
posiadaniem karabinu AR-15, jednak to Sąd Najwyższy decyduje się na odrzucenie 
ograniczeń, które już obowiązują. Władze Yonkers cieszą się, że mogą współpracować 
z gubernator i władzami innych dużych miast przy podejmowaniu tej decyzji. Miasto 
Yonkers zawsze miało niski wskaźnik przestępczości, a ostatnio jest on rekordowo 
niski. Powstrzymanie przemocy z użyciem broni palnej jest naszym priorytetem, a 
wszystko, co prowadzi do złagodzenia ograniczeń dotyczących posiadania broni 
palnej, znacznie utrudnia pracę policji”.  
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