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GUBERNATOR HOCHUL UJAWNIA NARZĘDZIE WERYFIKACJI 
LICENCJONOWANYCH PUNKTÓW SPRZEDAŻY KONOPI INDYJSKICH  

  
Ujawnione przed pierwszą legalną sprzedażą dla dorosłych narzędzie 

weryfikacyjne informuje konsumentów, że dyspenser jest licencjonowany i 
sprzedaje sprawdzone, bezpieczniejsze produkty  

  
Uniwersalny symbol używany do oznaczenia każdego legalnie sprzedawanego 

produktu z konopi indyjskich jako regulowanego  
  

Nadchodząca kampania „Dlaczego kupować legalnie” będzie informować 
konsumentów konopi o tym, że bezpieczniej jest kupować w legalnych, 

licencjonowanych sklepach  
  
  
Gubernator Kathy Hochul zaprezentowała dziś narzędzie do 
weryfikacji „Licencjonowanych Punktów Sprzedaży Konopi Indyjskich w Stanie Nowy 
Jork”, umieszczane w oknach legalnie licencjonowanych detalicznych punktów 
sprzedaży, które mają zostać otwarte przed końcem tego roku. Dzięki temu oznaczeniu 
konsumenci będą wiedzieli, że kupują w placówce regulowanej przez stan Nowy Jork. 
Uniwersalny symbol na każdym sprzedawanym produkcie pokaże, że spełnia 
on ustalone przez stan standardy. Takie połączenie daje konsumentom pewność, że 
nabyli oni sprawdzony, regulowany produkt.  
  
„Niezwykle ważne jest, aby konsumenci konopi indyjskich w stanie Nowy Jork rozumieli 
ryzyko związane z kupowaniem niesprawdzonych, nielegalnych produktów i mieli 
narzędzia, które pomogą im dotrzeć do bezpieczniejszego, legalnego rynku, który 
właśnie się otwiera”, powiedziała gubernator Hochul. „Narzędzia te pomogą chronić 
zdrowie publiczne i wzmocnią naszą zdolność do stworzenia sprawiedliwego rynku 
konopi indyjskich, jaki przewiduje nasze prawo. Będziemy kontynuować współpracę z 
naszymi partnerami w gminach w całym stanie, aby egzekwować to prawo i 
uniemożliwić nielegalną sprzedaż produktów, które narażają mieszkańców stanu Nowy 
Jork na niebezpieczeństwo”.  
  
W pierwszym kwartale 2023 r., kiedy sklepy będą otwierane, stan rozpocznie również 
kampanię edukacyjną „Dlaczego kupować legalnie w stanie Nowy Jork” (Why Buy Legal 
New York) , która wyjaśni korzyści płynące z zakupu legalnych konopi indyjskich dla 
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dorosłych w stanie Nowy Jork. Kampania ta będzie informować o ryzyku związanym z 
kupowaniem niesprawdzonych, nielegalnych produktów oraz o tym, jak te produkty 
podważają założenia ustawy o konopiach indyjskich w stanie Nowy Jork, która ma na 
celu stworzenie najbardziej sprawiedliwego i integracyjnego rynku tych produktów w 
kraju.  
  
Przewodnicząca Rady ds. Kontroli Konopi Indyjskich (Cannabis Control Board), 
Tremaine Wright, powiedziała: „Narzędzie do weryfikacji dyspenserów, 
zaprezentowane dziś przez gubernator Hochul, w połączeniu z wymaganiami 
dotyczącymi umieszczania uniwersalnego symbolu na produktach objętych regulacją, to 
dobry początek. Bardzo ważne jest, aby konsumenci wiedzieli i ufali, że nowy, legalny 
rynek konopi indyjskich oznacza sprawdzone produkty i spełnia wymogi ochrony 
zdrowia publicznego. Te działania w połączeniu z rygorystycznym egzekwowaniem 
prawa pomogą zbudować stabilny, legalny rynek”.  
  
Dyrektor wykonawczy Biura ds. Zarządzania Konopiami Indyjskimi (Office of 
Cannabis Management), Chris Alexander, powiedział: „Wykorzystamy każde 
dostępne narzędzie, aby wzmocnić sprawiedliwy, legalny rynek konopi indyjskich, który 
budujemy, a narzędzie weryfikacji dystrybutorów, zaprezentowane dziś przez 
gubernator Hochul, jest jednym z kroków w tym procesie. Nasz zespół ds. 
egzekwowania prawa rozwija współpracę i zwiększa aktywność od Buffalo po miasto 
Nowy Jork i będzie to robił do czasu zamknięcia tych nielegalnych sklepów i 
samochodów ciężarowych”.  
  
Przedstawione dziś narzędzie do weryfikacji dyspenserów będzie umieszczone w 
oknach każdego legalnie licencjonowanego dyspensera. Będzie ono zawierać kod QR, 
który będzie mógł być zeskanowany przez konsumentów i członków lokalnej 
społeczności. Dodatkowo, podobna wersja będzie dostępna dla licencjobiorców, którzy 
chcą rozpocząć sprzedaż połączoną z dostawą.  
  
Każdy sprzedawany produkt będzie miał również „uniwersalny symbol” oznaczający, że 
jest to produkt przetestowany i regulowany. Konsumenci powinni sprawdzać zarówno 
stronę internetową sklepu, jak i etykietę produktu, aby mieć pewność, że kupują 
bezpieczniejszy produkt. Przykłady takiego „uniwersalnego symbolu” można znaleźć 
tutaj, w części „Opakowania i oznakowanie” .  
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