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GUBERNATOR HOCHUL OGŁASZA ZNACZNY WZROST STOSOWANIA 
PRZEPISÓW USTAWY O CZERWONEJ FLADZE PRZEZ ORGANY ŚCIGANIA W 

CAŁYM STANIE, CHRONIĄC MIESZKAŃCÓW STANU NOWY JORK PRZED 
PRZEMOCĄ Z UŻYCIEM BRONI PALNEJ PRZEZ OSOBY STANOWIĄCE 

ZAGROŻENIE DLA SIEBIE LUB INNYCH  
  

Znacznie więcej wniosków o zastosowanie przepisów Ustawy o czerwonej fladze 
złożonych w ostatnich trzech miesiącach niż w całym 2021 r.  

  
Policja stanowa odnotowuje ponad 93-procentowy, a biuro szeryfa hrabstwa 

Suffolk ponad 75-procentowy wzrost liczby wniosków o zastosowanie przepisów 
Ustawy o czerwonej fladze  

  
Postępy po wprowadzeniu w życie rozporządzenia gubernator Hochul i 

uchwaleniu nowych przepisów wymagających wdrożenia Ustawy o czerwonej 
fladze  

  
Stan zaoferuje szkolenie z zakresu Ustawy o czerwonej fladze we współpracy z 

Everytown for Gun Safety  
  

 
Gubernator Kathy Hochul ogłosiła dzisiaj znaczny wzrost liczby wniosków o wydanie 
nakazu w sprawie ochrony przed skrajnym zagrożeniem (Extreme Risk Protection 
Order, ERPO) zgodnie z obowiązującą w stanie Nowy Jork ustawą umożliwiającą 
złożenie petycji w sądzie o odebranie broni osobom stanowiącym poważne zagrożenie 
dla innych czy też dla samych siebie (tzw. „Ustawa o czerwonej fladze”) – w ciągu 
ostatnich trzech miesięcy złożono znacznie więcej nakazów ochrony niż w całym 2021 
r. Wzrost ten następuje po tym, jak gubernator Hochul podjęła zdecydowane działania 
w następstwie masowej strzelaniny w Buffalo, wydając rozporządzenie wykonawcze 
zobowiązujące policję stanową do rozszerzenia zakresu stosowania Ustawy o 
czerwonej fladze i współpracując z ustawodawcą w celu uchwalenia nowego prawa 
wymagającego od wszystkich organów ścigania w stanie Nowy Jork zwiększenia 
zakresu stosowania tych potencjalnie ratujących życie nakazów. Gubernator Hochul 
ogłosiła to w Suffolk County, gdzie w ciągu ostatnich trzech miesięcy biuro szeryfa 
odnotowało ponad 75-procentowy wzrost stosowania przepisów Ustawy o czerwonej 
fladze.  
  



„Moim głównym priorytetem jako gubernator jest zapewnienie bezpieczeństwa 
mieszkańcom stanu Nowy Jork”, powiedziała gubernator Hochul. „W następstwie 
przerażającej strzelaniny w moim rodzinnym mieście Buffalo, podjęliśmy szybkie i 
zdecydowane działania, aby pozbyć się nielegalnej broni z naszych ulic i utrzymaj je z 
dala od tych, którzy mogliby jej użyć do skrzywdzenia siebie lub innych. Teraz widzimy, 
że nasze działania przynoszą efekty, dzięki heroicznym wysiłkom naszych partnerów z 
organów ścigania, którzy są na pierwszej linii frontu w walce o ochronę bezpieczeństwa 
publicznego i zakończenie plagi przemocy z użyciem broni palnej”.  
  
18 maja, cztery dni po strzelaninie w Buffalo, gubernator Hochul wydała rozporządzenie 
wykonawcze nakazujące policji stanowej stosowanie nakazu w sprawie ochrony przed 
skrajnym zagrożeniem, gdy istnieje prawdopodobieństwo, że ktoś może stanowić 
zagrożenie dla siebie lub innych. 6 lipca weszło w życie nowe prawo stanowe 
podpisane przez gubernator, rozszerzające ten nakaz na wszystkie agencje organów 
ścigania i prokuratorów okręgowych. Ustawa poszerzyła również listę osób, które mogą 
wystąpić o wydanie takiego nakazu.  
  
W ciągu ostatnich trzech miesięcy (maj – sierpień 2022) w stanie Nowy Jork wydano 
łącznie 832 tymczasowe i ostateczne nakazy w sprawie ochrony przed skrajnym 
zagrożeniem, w porównaniu z 1424, które wydano od sierpnia 2019 do kwietnia 2022.  
  
Od czasu podpisania przez gubernator Hochul rozporządzenia wykonawczego nr 19 w 
dniu 18 maja 2022 r. policja stanowa złożyła 184 wnioski o zastosowanie przepisów 
Ustawy o czerwonej fladze, co stanowi ponad 93-procentowy wzrost w stosunku do 95 
takich wniosków złożonych przez policję stanową w całym 2021 r. Od czasu uchwalenia 
Ustawy o czerwonej fladze w sierpniu 2019 roku liderem w liczbie wydanych nakazów w 
sprawie ochrony przed skrajnym zagrożeniem jest hrabstwo Suffolk. Od tygodnia 
rozpoczynającego się 16 maja biuro szeryfa hrabstwa Suffolk doręczyło 114 nakazów 
ochrony, co stanowi ponad 75-procentowy wzrost w porównaniu z całym rokiem 2021.  
  
Nadkomisarz Policji Stanu Nowy Jork, Kevin P. Bruen, powiedział: „Stale 
koncentrujemy się na ograniczaniu przemocy z użyciem broni palnej i doceniamy 
wsparcie gubernator w zapewnieniu zasobów niezbędnych dla naszym funkcjonariuszy 
do realizacji tego zadania. Ustawa o czerwonej fladze daje organom ścigania, członkom 
rodziny, administracji szkół, nauczycielom i pracownikom służby zdrowia psychicznego 
możliwość wkroczenia i zapobiegania przemocy, jeszcze zanim do niej dojdzie. Policja 
stanowa zachęca obywateli do zachowania czujności i zwracania uwago na podejrzane 
działania w lokalnych szkołach lub społecznościach. Zgłaszając istotne informacje, 
wszyscy możemy pomóc w zapobieganiu tragediom”.  
  
Gubernator Hochul ogłosiła również, że w ramach współpracy pomiędzy Wydziałem 
Służb Sądownictwa Karnego Stanu Nowy Jork (NYS Division of Criminal Justice 
Services) i ruchem Everytown for Gun Safety, stan oferuje bezpłatne webinarium 
szkoleniowe dla organów ścigania zatytułowane „Nakazy w sprawie ochrony przed 
skrajnym zagrożeniem – przegląd dla organów ścigania”. Szkolenie, które zostało 
zaoferowane wszystkim organom ścigania w stanie Nowy Jork, odbędzie się 24 sierpnia 



i będzie dotyczyło rozpoznawania zachowań skrajnie niebezpiecznych, sposobu 
składania, wykonywania i przedłużania nakazów w sprawie ochrony przed skrajnym 
zagrożeniem (ERPO).  
  

Komisarz Wydziału Służb Sądownictwa Karnego, Rossana Rosado, powiedziała: 
„Zbyt często po masowych strzelaninach dowiadujemy się o sygnałach ostrzegawczych 
oraz innych niepokojących lub groźnych zachowaniach, które zostały niezauważone, 
odrzucone lub w inny sposób nie potraktowane wystarczająco poważnie. Doceniam 
działania gubernator Hochul mające na celu wzmocnienie prawa dotyczącego nakazu 
ochrony przed ekstremalnym zagrożeniem, a moja agencja jest dumna ze współpracy z 
Everytown w celu zapewnienia organom ścigania szkoleń, które pomogą im 
wykorzystać te nakazy jako kolejne dostępne narzędzie w celu zapewnienia 
bezpieczeństwa lokalnych społeczności”.  
  
Przewodniczący Rady Hrabstwa Suffolk, Steve Bellone, powiedział: „Dzięki 
przywództwu gubernator Hochul, stan Nowy Jork pozostaje w czołówce pod względem 
rozsądnej kontroli dostępu do broni. Tutaj w Suffolk jesteśmy dumni z bycia liderem w 
stosowaniu nakazów w sprawie ochrony przed skrajnym zagrożeniem, odkąd władze 
stanowe uchwaliły Ustawę o czerwonej fladze w 2019 roku. Będziemy nadal 
podejmować zdecydowane działania, aby chronić nasze społeczności, zapewnić 
bezpieczeństwo naszym mieszkańcom i utrzymać broń palną z dala od rąk osób, które 
mogą stanowić zagrożenie dla siebie lub innych”.  

  

Komisarz policji hrabstwa Suffolk, Rodney K. Harrison, powiedział: „Hrabstwo 
Suffolk przewodziło w stanie w stosowaniu Ustawy o czerwonej fladze, aby nie dopuścić 
do posiadania broni przez osoby, które zostały uznane przez sąd za zagrożenie dla 
siebie lub innych, a Departament Policji Hrabstwa Suffolk jest zobowiązany do 
kontynuowania tych działań. Doceniam gubernator Hochul za jej przywództwo w tej 
kwestii oraz za zapewnienie gminom narzędzia potrzebnego do utrzymania 
bezpieczeństwa naszych mieszkańców, a co najważniejsze dzieci w szkołach i klientów 
lokalnych firm”.  
 
Szeryf Suffolk, Errol D. Toulon, Jr., powiedział: „Dzięki zaangażowaniu zastępców 
szeryfów w ochronę naszych bliskich, przyjaciół i sąsiadów od stania się ofiarami 
przestępstwa, hrabstwo Suffolk pozostaje stanowym liderem w zakresie stosowania 
nakazów w sprawie ochrony przed skrajnym zagrożeniem. Jesteśmy gotowi 
kontynuować współpracę z organami ścigania, aby jeszcze bardziej udoskonalić 
stosowany w Suffolk model działania, który ma na celu zapobieganie tragediom i 
zapewnienie bezpieczeństwa naszym społecznościom. Dziękuję gubernator Hochul za 
uznanie ciężkiej i ważnej pracy, jaką każdego dnia wykonują pracownicy organów 
ścigania w całym stanie”.  

  

Dyrektor ds. rządowych w Everytown for Gun Safety, Monisha Henley, 
powiedziała: „Ustawa o czerwonej fladze jest podstawową zasadą bezpieczeństwa, 
która utrzymuje broń z dala od rąk osób znajdujących w kryzysie, zapewnia 
bezpieczeństwo bliskim i rodzinie oraz chroni społeczności w całym stanie Nowy Jork. 



Jesteśmy wdzięczni gubernator Hochul za jej współpracę i z niecierpliwością czekamy 
na dalsze wspieranie bieżących wysiłków stanu, aby zapewnić skuteczne wdrożenie 
tych przepisów”.  

  
###  

  

 
Dodatkowe wiadomości są dostępne na stronie www.governor.ny.gov 

Stan Nowy Jork | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418  
 

ZREZYGNUJ 
 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C30532c827422457c854b08da7c8da879%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637959245110846323%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Y7rkEvHA8rkWS29Vpf497JXUK5Q%2BKGESYAuw8h%2FZ2Qc%3D&reserved=0
mailto:press.office@exec.ny.gov
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fit.cwnls.com%2Fapp%2Fitpage.nsf%2Funsubscribe.xsp%3Faction%3Dunsubscribe%26id%3D1100PRES141462BF34EFBEB98525889C006387FC00000000000000000000000000000000&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C30532c827422457c854b08da7c8da879%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637959245110846323%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=p1JWQjFVPde36AHbOQDcptcdsMOyOw6983RqlTSRoM0%3D&reserved=0

