
Zatrudnienie 
   Pracodawcy nie mogą podejmować działań 
przeciwko osobom legalnie używającym konopi 
indyjskich poza pracą. Pracodawcy mogą tworzyć 
i egzekwować zasady, które zabraniają odurzania 
się lub używania konopi indyjskich 
w czasie pracy. Zapytaj swojego 
pracodawcę o obowiązujące zasady 
dotyczące konopi indyjskich. 

   Pracodawcy mogą podejmować działania 
przeciwko osobom, które są pod wpływem 
lub używają konopi indyjskich w czasie pracy. 

    Więcej informacji można znaleźć na stronie 
dol.ny.gov, wyszukując hasło „workplace 
cannabis” (konopie indyjskie w miejscu pracy). 

   Prawo lokalne NYC zabrania przeprowadzania 
testów przed zatrudnieniem pod kątem używania 
konopi indyjskich. 

    Więcej informacji można znaleźć na stronie 
nyc.gov/dcas, wyszukując hasło „cannabis 
testing” (testy na obecność konopi indyjskich). 

Opieka nad dziećmi 
   Legalne posiadanie lub używanie konopi 
indyjskich nie może być powodem do odmowy 
opieki nad dzieckiem lub odwiedzin.  

   Każdy, kto ma w sowim gospodarstwie domowych 
dzieci lub młodzież, musi bezpiecznie 
przechowywać konopie indyjskie 
i produkty z nich wytworzone 
w miejscu niedostępnym dla 
dzieci i młodzieży. 

Zakwaterowanie 
   Właściciele prywatnych lokali nie mogą odmówić 
przyznania zakwaterowania z powodu używania 
konopi indyjskich. 

   Zasady obowiązujące 
w prywatnych budynkach mogą 
ograniczać lub zakazywać palenia 
i waporyzowania w mieszkaniach. 
Sprawdź swoją umowę najmu 
lub regulamin obowiązujący 
w budynku.

   Osiedla NYCHA mają politykę antynikotynową, 
która zakazuje palenia i waporyzowania tytoniu 
i konopi indyjskich na terenie nieruchomości. 
Mieszkania publiczne, które są częścią programu 
federalnego, podlegają prawu federalnemu, które 
zabrania posiadania i używania konopi indyjskich 
oraz produktów z nich pochodzących.

Konopie indyjskie w NYC:  
Znaj swoje prawa!

Konopie indyjskie (marihuana) są dopuszczone do użytku przez osoby dorosłe  
w stanie Nowy Jork (New York State, NYS). 

Osoby dorosłe w wieku 
21 lat i starsze mogą 
posiadać i dzielić się 
(lecz nie sprzedawać) 
do 3 uncji kwiatów lub 

pączków konopi indyjskich 
lub do 24 gramów 

skoncentrowanych konopi 
indyjskich, takich jak olejki 

lub waporyzatory.

Osoby dorosłe 
w wieku 21 lat i 

starsze mogą palić 
lub waporyzować 
konopie indyjskie 

w większości 
miejsc, w których 
dozwolone jest 
palenie tytoniu. 

Program konopi 
indyjskich w stanie 
Nowy Jork został 

rozszerzony. 
Informacje o zmianach 

można znaleźć  
na stronie  

cannabis.ny.gov/
medical-cannabis. 

Sprzedaż konopi indyjskich 
jest dozwolona tylko 

w licencjonowanych przez 
NYS placówkach. Aktualne 

informacje na temat legalnego 
zakupu konopi indyjskich, 

w tym lokalizacje dystrybutorów, 
można znaleźć na stronie 

cannabis.ny.gov/adult-use.

Strefa 
dla palących3 uncje 24 g

Sklep z konopiami 
indyjskimi

Wkrótce otwarcie

https://pl.dol.ny.gov/
https://dol.ny.gov/system/files/documents/2021/10/p420-cannabisfaq-10-08-21.pdf
https://dol.ny.gov/system/files/documents/2021/10/p420-cannabisfaq-10-08-21.pdf
http://nyc.gov/dcas
https://www1.nyc.gov/site/dcas/employment/pre_employment_testing_for_tetrahydrocannabinols_or_marijuana.page
https://www1.nyc.gov/site/dcas/employment/pre_employment_testing_for_tetrahydrocannabinols_or_marijuana.page
https://pl.cannabis.ny.gov/medical-cannabis
https://pl.cannabis.ny.gov/medical-cannabis
https://pl.cannabis.ny.gov/adult-use


Narażenie na wdychanie 
dymu wtórnego 
   Palenie i waporyzowanie 
jakichkolwiek produktów, 
w tym konopi indyjskich, 
nie jest dozwolone w miejscach 
publicznych w budynkach i w większości 
miejsc pracy. Inne miejsca, w których palenie 
i waporyzowanie jest zabronione to, jednak 
nie tylko, restauracje, bary i miejsca publiczne, 
takie jak parki i plaże.  

   Aby dowiedzieć się więcej o przepisach 
dotyczących powietrza wolnego od dymu, 
odwiedź stronę nyc.gov/health/tobaccocontrol.

   Aby złożyć skargę dotyczącą naruszenia zasad 
dotyczących palenia, zadzwoń pod numer 311  
lub wejdź an stronę portal.311.nyc.gov 
i wyszukaj hasło „smoking complaint” 
(skarga dotycząca palenia).

System prawa karnego 
   Wcześniejsze wykroczenia 
związane z konopiami indyjskimi, 
które nie są już nielegalne według 
nowego prawa, zostaną zatarte 
(usunięte) z rejestrów.

    Proces ten jest automatyczny i nie wymaga 
żadnego działania ze strony osoby, która 
została wpisana do rejestru. 

    Może to potrwać do dwóch lat, aby zapisy 
zostały zatarte (usunięte). 

   Nowe prawo ogranicza przeszukanie pojazdu 
na podstawie zapachu konopi indyjskich do 
miejsc, do których kierowca może łatwo dotrzeć.   

   Zgodnie z nowym prawem, legalne używanie 
konopi indyjskich przez daną osobę nie może 
być brane pod uwagę przy podejmowaniu 
decyzji o stanowym lub lokalnym zwolnieniu 
warunkowym lub dozorze kuratora. 

   Osoby mogą mieć możliwość zmniejszenia przez 
sąd obecnego wyroku za wykroczenia związane 
z konopiami indyjskimi, które uległy zmianie 
na mocy nowego prawa.  

    Sąd może zmniejszyć aktualny wyrok, 
jeśli sprawa spełnia wymagane 
kwalifikacje prawne.  

    W odróżnieniu od zatarcia skazania 
(usunięcia wykroczeń z rejestrów osób ze 
względu na nowe prawo), ponowne skazanie 
(dostosowanie wyroku ze względu na nowe 
prawo) nie jest automatyczne. Wydanie 
nowego wyroku wymaga złożenia przez 
prawnika wniosku do sądu.  

Kwestie imigracyjne 
   Konopie indyjskie są nadal nielegalne w świetle 
prawa federalnego. Naruszenie prawa 
dotyczącego konopi indyjskich może nadal 
powodować poważne problemy imigracyjne.  

   Aby uzyskać więcej informacji, skorzystaj z usług 
prawnika ds. spraw imigracyjnych. Zadzwoń 
na finansowaną przez miasto, bezpłatną 
i bezpieczną infolinię ActionNYC pod numer  
800-354-0365 lub zadzwoń pod numer 311 
i powiedz „ActionNYC”, od 9:00 do 18:00, 
od poniedziałku do piątku, aby uzyskać 
informacje i połączyć się z pomocą.

Bezpłatną pomoc prawną można uzyskać w Legal Action Center (Centrum Pomocy Prawnej) (212-243-1313), 
w Legal Aid Society (Stowarzyszeniu Pomocy Prawnej) (212-577-3300), w Legal Services NYC (organizacji 
Usługi Prawne w NYC) (917-661-4500) lub w New York Lawyers for the Public Interest (organizacji Prawnicy 
Pożytku Publicznego w Stanie Nowy Jork) (212-244-4664). Więcej informacji można uzyskać pod numerem 
telefonu 311.

Więcej informacji na stronie nyc.gov/health/cannabis.
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https://www1.nyc.gov/site/doh/business/permits-and-licenses/smoke-free-air-act-exemptions-and-registrations.page
https://portal.311.nyc.gov/
https://portal.311.nyc.gov/article/?kanumber=KA-02295
https://www.nyc.gov/site/doh/health/health-topics/marijuana.page

