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GUBERNATOR HOCHUL PODPISUJE PRZEŁOMOWĄ USTAWĘ WZMACNIAJĄCĄ 
PRZEPISY DOTYCZĄCE POSIADANIA BRONI PALNEJ I ZWIĘKSZAJĄCĄ 

OGRANICZENIA DOTYCZĄCE SKRYTEGO NOSZENIA BRONI W ODPOWIEDZI 
NA LEKKOMYŚLNĄ DECYZJĘ SĄDU NAJWYŻSZEGO  

  
Ustawa (S.51001/A.41001) ogranicza możliwości skrytego noszenia broni palnej 

w miejscach podwyższonego ryzyka  
  

Wprowadzenie zakazu skrytego noszenia broni palnej na terenie prywatnym i na 
terenie firm, chyba że właściciele uznają to za dopuszczalne  

  
Ustanowienie nowych wymagań uprawniających do uzyskania pozwolenia na 
broń i rozszerzenie kryteriów dyskwalifikujących dla osób ubiegających się o 

pozwolenie na skryte noszenie broni palnej  
  

Zwiększenie wymagań w zakresie bezpiecznego przechowywania broni palnej 
oraz rozszerzenie wymagań odnośnie przechowywania broni w pojazdach  

  
Wprowadzenie wymogu weryfikacji w przypadku wszystkich zakupów amunicji  

  
Poprawka przepisów w zakresie zakaz zakupu kamizelek kuloodpornych, tak aby 

obejmował on również kamizelki z twardymi płytami używane przez 
podejrzanego w strzelaninie w Buffalo  

  
Zdjęcia gubernator Hochul podpisującej ustawę są dostępne tutaj  

  
  
Gubernator Kathy Hochul podpisała dziś przełomowe przepisy, które mają wzmocnić 
obowiązujące w stanie Nowy Jork prawo dotyczące broni palnej i zwiększyć 
ograniczenia dotyczące skrytego noszenia broni. Ten pakiet nowych przepisów – 
opracowany w ścisłej współpracy z Legislaturą – został opracowany w celu 
dostosowania do ostatniej decyzji Sądu Najwyższego w sprawie NYSRPA przeciwko 
Bruen. W wyniku tej decyzji władze stanowe podjęły kroki w celu zajęcia się 
konsekwencjami decyzji Sądu Najwyższego i wynikającym z niej wzrostem liczby 
pozwoleń oraz liczby osób, które prawdopodobnie będą nabywać i nosić broń w stanie 
Nowy Jork.  
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„Tydzień temu Sąd Najwyższy wydał lekkomyślną decyzję usuwającą stuletnie 
ograniczenia dotyczące tego, kto może skrycie nosić broń w naszym stanie – 
bezsensownie cofając nasze przepisy i narażając tym samym bezpieczeństwo naszych 
mieszkańców”, powiedziała gubernator Hochul. „Dziś podejmujemy szybkie i 
odważne działania, aby chronić mieszkańców stanu Nowy Jork. Po dokładnym 
zapoznaniu się z decyzją NYSRPA przeciwko Bruen i obszernych dyskusjach z 
ekspertami konstytucyjnymi i politycznymi, adwokatami i partnerami legislacyjnymi, 
jestem dumna, że mogę podpisać ten przełomowy pakiet legislacyjny, który wzmocni 
nasze prawo dotyczące posiadania broni palnej i wzmocni ograniczenia dotyczące 
skrytego noszenia broni. Chcę podziękować liderce większości Stewart-Cousins, 
przewodniczącemu Heastie i wszystkim naszym partnerom w Legislaturze za ich 
gotowość do zajęcia się tą krytyczną kwestią w sposób pilny i precyzyjny. Będę nadal 
robił wszystko, co w mojej mocy, aby zwalczać plagę przemocy z użyciem broni 
palnej”.  
  
„Utrzymanie bezpieczeństwa mieszkańców stanu Nowy Jork jest naszym największym 
priorytetem i jestem dumny, że mogę wraz z gubernator i Legislaturą uczestniczyć w 
uchwaleniu wprowadzonych dziś aktów prawnych”, powiedział wicegubernator 
Antonio Delgado. „Dzięki tej inicjatywie władze stanu Nowy Jork wysyłają wiadomość 
do reszty kraju, że nie będziemy stać bezczynnie i że nie będziemy pozwalać Sądowi 
Najwyższemu na zaprzepaszczenie wielu lat obowiązywania rozsądnych regulacji 
dotyczących broni palnej”.  
  
Badania wykazały, że brutalna przestępczość z użyciem broni palnej wzrasta o 29 
procent gdy ludzie otrzymują prawo do noszenia broni palnej, co jest częściowo 
spowodowane 35-procentowym wzrostem liczby kradzieży broni i 13-procentowym 
spadkiem tempa rozwiązywania spraw przez policję. Dzisiejszy pakiet ustaw wzmacnia 
ważne cele władz stanowych w zakresie zapobiegania zgonom i obrażeniom 
spowodowanym w wyniku użycia broni palnej poprzez:  

• Rozszerzenie wymogów uprawniających do uzyskania pozwolenia na 
skryte noszenie broni palnej, w tym obowiązek ukończenia szkoleń z 
zakresu broni palnej dla wnioskodawców.  

• Umożliwienie władzom stanowym regulowania i standaryzowania szkoleń 
dla osób ubiegających się o pozwolenie na posiadanie broni palnej.  

• Ograniczenie w zakresie skrytego noszenia broni w miejscach 
podwyższonego ryzyka oraz ustanowienie prawa, że właściciele 
prywatnych nieruchomości muszą wyraźnie zezwolić innym osobom na 
posiadanie broni palnej, karabinu lub strzelby na swojej posesji. Osoby, 
które w sposób skryty noszą broń palną w miejscach podwyższonego 
ryzyka lub wbrew woli właściciela prywatnego terenu, będą musiały liczyć 
się z sankcjami karnymi.  

• Ustanowienie stanowej weryfikacji w celu przyznania zezwolenia na 
posiadanie broni palnej oraz regularne sprawdzanie posiadaczy licencji 
pod kątem wyroków karnych.  

• Stworzenie ogólnostanowej bazy danych zezwoleń na posiadanie broni i 
amunicji.  
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• Wzmocnienie i doprecyzowanie prawa związanego ze sprzedażą 
kamizelek kuloodpornych, tak aby objął on również kamizelki z twardymi 
płytami używane przez podejrzanego w strzelaninie w Buffalo oraz 
wymagania odnośnie bezpiecznego przechowywania broni palnej.  

  
Ustawa wejdzie w życie 1 września 2022 roku. Ponadto, począwszy od 1 kwietnia 
2023 r. zostanie utworzona komisja odwoławcza dla tych wnioskodawców, którym 
odmówiono wydania lub cofnięcia pozwolenia na broń lub przedłużenia ważności 
licencji.  
  
Zdjęcia gubernator Hochul podpisującej dzisiejszy pakiet ustaw są dostępne tutaj.  
  
Liderka większości Senatu, Andrea Stewart-Cousins, powiedziała: „W odpowiedzi 
na decyzję Sądu Najwyższego sugerującą, że broń palna jest w tym kraju ważniejsza 
niż życie ludzkie, uchwalamy przepisy zapewniające, że stan Nowy Jork będzie miał 
bezpieczne i odpowiedzialne prawo dotyczące posiadania broni. Stany są ostatnią linią 
obrony, dlatego też podejmujemy działania mające na celu ochronę stanu Nowy Jork 
przed zalewem procederu skrytego noszenia broni i zapobieżenie trafianiu broni palnej 
w niewłaściwe ręce. Podjęte środki, stanowiące uzupełnienie wcześniejszych 
przyjętych przepisów zapobiegających przemocy z użyciem broni palnej, są niezbędne 
w czasach, gdy w Ameryce jest więcej broni niż ludzi. Stan Nowy Jork nadal będzie 
traktował priorytetowo bezpieczeństwo i życie ludzi, i dziękuję moim 
współpracownikom, przewodniczącemu Heastie i gubernator Hochul za ich 
partnerstwo”.  
  
Przewodniczący Carl Heastie powiedział: „W następstwie decyzji Sądu 
Najwyższego, która znosi nasze ponad 100-letnie rozsądne prawa dotyczące skrytego 
noszenia broni, członkowie większości Zgromadzenia niestrudzenie pracowali wraz z 
naszymi kolegami z Senatu i gubernator, aby zapewnić, że nasz stan ma najbardziej 
restrykcyjne przepisy dotyczące posiadania broni palnej. Nie pozwolimy, by ten wyrok 
obniżył bezpieczeństwo na naszych ulicach. Tutaj, w stanie Nowy Jork, prawo do 
poczucia bezpieczeństwa w przestrzeni publicznej nie jest drugorzędne wobec 
nieograniczonego dostępu do broni palnej. A kiedy ten prawicowo-konserwatywny sąd 
będzie kontynuował swój atak na naszą demokrację, pozostaniemy tak samo 
zaangażowani jak zawsze w ochronę praw każdego mieszkańca stanu Nowy Jork”.  
  
W zeszłym tygodniu, decyzja Sądu Najwyższego 6-3 zakończyła 100-letni precedens 
prawny wymagający od osób fizycznych wykazania „właściwego uzasadnienie” w celu 
uzyskania pozwolenia na skryte noszenie broni palnej. Istniejące prawo dawało 
władzom stanowym i ich urzędnikom wydającym pozwolenia na broń swobodę w 
określaniu, co stanowi „właściwy powód”, co sąd określił jako niekonstytucyjne. 
Gubernator Hochul ściśle współpracowała z władzami ustawodawczymi, aby 
opracować akty prawne (S.51001/ A.41001), które dokładnie i ściśle regulują kwestie 
związane ze skrytym noszeniem broni palnej, pozostając w granicach wyroku NYSRPA 
przeciw Bruen.  
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Miejsca podwyższonego ryzyka i własność prywatna  
  
Pewne miejsca zawsze stwarzają podwyższone ryzyko w przypadku użycia broni 
palnej, a ten akt prawny czyni ze skrytego noszenia broni w takich miejscach 
przestępstwo podlegające sankcjom prawnym. Do miejsc podwyższonego ryzyka 
należą:  
  

• Porty lotnicze  
• Bary i restauracje serwujące alkohol  
• Sądy  
• Placówki opieki dziennej, place zabaw i inne miejsca, w których 

gromadzą się dzieci  
• Instytucje edukacyjne  
• Schroniska interwencyjne, w tym schroniska dla ofiar przemocy domowej 

i schroniska dla bezdomnych  

• Lokale rozrywkowe  

• Budynki władz federalnych, stanowych i lokalnych  
• Placówki opieki zdrowotnej  
• Miejsca kultu  
• Biblioteki  
• Lokale wyborcze  
• Miejsca demonstracji publicznych i wieców  
• Środki transportu publicznego, w tym metro i autobusy  
• Plac Times Square  

  
Ustawa nakłada również zakaz posiadania broni w obiektach własności prywatnej, 
chyba że właściciele nieruchomości uznają to za dopuszczalne. Daje to właścicielom 
firm i nieruchomości (np. barów, restauracji i sklepów) możliwość zdecydowania, czy 
dopuszczają obecność broni palnej na terenie swoich obiektów. Właściciele 
nieruchomości, którzy zdecydują się zezwolić na skryte noszenie broni palnej, będą 
musieli odpowiednio oznaczyć, że na terenie danego obiektu dozwolone jest noszenie 
broni. Pozwala to ludziom podjąć świadomą decyzję, czy chcą być w przestrzeni, w 
której ludzie mogą potencjalnie posiadać broń.  
  
Rozszerzone wymagania uprawniające do uzyskania pozwolenia na broń i 
kryteria dyskwalifikujące  
  
Ustawa rozszerza wymagania uprawniające do uzyskania pozwolenia na skryte 
noszenie broni palnej. Rozszerzone wymagania dotyczące procesu ubiegania się o 
przyznanie pozwolenia na broń obejmują referencje dotyczące charakteru, kursy 
szkoleniowe w zakresie bezpieczeństwa korzystania z broni palnej, próby strzeleckie 
oraz weryfikacje historii osoby ubiegającej się o uzyskanie licencji. Dodatkowo, 
wnioskodawcy, którzy mają udokumentowaną historię agresywnego zachowania, 
zostaną wykluczeni z możliwości uzyskania pozwolenia na broń. Kryteria 
dyskwalifikujące obejmują również wyroki za posiadanie broni i groźby z użyciem broni, 



niedawne leczenie z powodów związanych z nadużywaniem narkotyków oraz wyroki 
za wykroczenia związane z nadużywaniem alkoholu.  
  
Bezpieczne przechowywanie broni palnej  
  
Dzisiejsze przepisy wprowadzają również nowe wymogi dotyczące bezpiecznego 
przechowywania karabinów, strzelb i innej broni palnej. Właściciele broni będą mieli 
zakaz pozostawiania broni w samochodzie, chyba że jest ona przechowywana w 
specjalnej skrytce. Dodatkowo wcześniej obowiązujące prawo stanowe wymagało, aby 
broń była bezpiecznie przechowywana w domu, jeśli mieszka tam ktoś poniżej 16 roku 
życia. Nowe przepisy będą wymagały zapewnienia bezpiecznego przechowywania 
broni w domu, jeśli w gospodarstwie domowym mieszka osoba poniżej 18 roku życia.  
  
Weryfikacja posiadaczy amunicji  
  
Przepisy pozwalają również agencjom stanowym na prowadzenie i nadzór nad 
weryfikacją posiadaczy broni palnej oraz prowadzenie regularnych kontroli posiadaczy 
pozwoleń na broń pod kątem wyroków karnych. Stanowe weryfikacje posiadaczy 
pozwoleń na broń będą wykraczać poza te przeprowadzane w ramach krajowego 
systemu weryfikacji przeszłości kryminalnej (National Instant Criminal Background 
Check System) prowadzonego przez FBI, która nie ma dostępu do kluczowych 
stanowych i lokalnych rejestrów i baz danych, które zapewniają bardziej dokładną 
ocenę przeszłości kandydata. Badania wykazały, że stany, które przeprowadzają 
własne weryfikacje przeszłości kryminalnej, zamiast korzystać wyłącznie z federalnej 
bazy danych, posiadają o 27% niższe wskaźniki samobójstw z użyciem broni palnej 
oraz o 22% niższy wskaźnik zabójstw z użyciem broni palnej. Przepisy wymagają 
również sprawdzania przeszłości przy sprzedaży amunicji i wymagają utworzenia 
ogólnostanowej bazę danych pozwoleń na broń i amunicję.  
  
Poprawka dotycząca kamizelek kuloodpornych  
  
Zgodnie z obowiązującym prawem, „kamizelka” ma ograniczoną definicję jako 
kuloodporny miękki pancerz. Nowa ustawa zmieni definicję kamizelek kuloodpornych, 
aby objąć szerszy zakres sprzętu, który jest odporny na pociski, rozszerzając obecne 
zakazy zakupu i sprzedaży na kamizelki kuloodporne z twardymi płytami. Podczas 
tragedii w Buffalo, strzelec miał na sobie kamizelkę z płytami stalowymi, która 
zostałaby ujęta w ramach nowej definicji pancerza.  
  
  

###  
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