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GUBERNATOR CUOMO OGŁASZA PIERWSZY W KRAJU STAN 

KRYZYSOWY ZWIĄZANY Z PRZEMOCĄ Z UŻYCIEM BRONI PALNEJ W 
RAMACH KOMPLEKSOWEJ STRATEGII BUDOWANIA 

BEZPIECZNIEJSZEGO NOWEGO JORKU  
  

Wydaje rozporządzenie wykonawcze ogłaszające stan kryzysowy dotyczący 
przemocy z użyciem broni palnej, zobowiązując DCJS do gromadzenia i 

udostępniania danych na temat przemocy z użyciem broni palnej pochodzących 
z lokalnych wydziałów policji  

  
Tworzy Biuro Zapobiegania Przemocy z Użyciem Broni Palnej w celu koordynacji 

działań i kierowania zasobów do pojawiających się punktów zapalnych w 
zakresie użycia broni palnej  

 
Przeznacza 138,7 miliona dolarów na programy interwencyjne, prewencyjne i 

zatrudnienia, aby zaangażować młodzież z grupy ryzyka i chronić ją przed 
negatywnym wpływem ulicy  

 
Tworzy nową jednostkę policji stanowej zajmującą się handlem bronią w celu 

powstrzymania napływu nielegalnej broni do stanu  
  

Nawiązuje współpracę z John Jay College of Criminal Justice w celu 
wzmocnienia relacji pomiędzy policją a społecznością lokalną  

    
Gubernator M. Cuomo ogłosił dziś pierwszy w kraju stan kryzysowy związany z 
przemocą z użyciem broni palnej w ramach kompleksowej strategii budowania 
bezpieczniejszego Nowego Jorku. Ta nowa strategia klasyfikuje przemoc z użyciem 
broni palnej jako kryzys zdrowia publicznego, wykorzystując rozwiązania 
krótkoterminowe do opanowania bezpośredniego kryzysu związanego z przemocą z 
użyciem broni palnej i zmniejszenia liczby strzelanin, jak również rozwiązania 
długoterminowe, które koncentrują się na interwencjach i strategiach prewencyjnych 
opartych na społeczności, mających na celu przerwanie cyklu przemocy. Stan 
kryzysowy pozwala władzom stanowym na przyspieszenie transferów pieniędzy i 
zasobów społecznościom, aby mogły one natychmiast rozpocząć walkę z przemocą z 
użyciem broni palnej.  
  

  



Aby koordynować te prekursorskie w skali kraju działania na rzecz zapobiegania 
przemocy z użyciem broni, gubernator ogłosił utworzenie Biuro Zapobiegania 
Przemocy z Użyciem Broni Palnej. Gubernator zażądał również na mocy 
rozporządzenia wykonawczego, aby główne wydziały policji dzieliły się z DCJS danymi 
na temat przemocy z użyciem broni palnej na poziomie incydentów, a następnie 
opracowywały te dane co tydzień. Dane te zostaną wykorzystane przez nowe Biuro 
Zapobiegania Przemocy z Użyciem Broni Palnej, aby śledzić pojawiające się punkty 
zapalne związane z przemocą z użyciem broni palnej i kierować zasoby do tych 
obszarów, które najbardziej tego potrzebują.  
  
Ta kompleksowa strategia obejmuje również inwestycje w wysokości 138,7 miliona 
dolarów w programy interwencyjne i prewencyjne, w tym programy, które angażują 
młodzież z grupy ryzyka do pracy sezonowej oraz programy aktywności społecznej 
organizowane w celu chronienia młodzieży przed negatywnym wpływem ulicy, a także 
wspiera bieżące programy zapobiegania przemocy z użyciem broni. Gubernator ogłosił 
również utworzenie nowej jednostki policji stanowej zajmującej się handlem bronią w 
celu powstrzymania zalewu nielegalnej broni, która napływa do Nowego Jorku ze 
stanów o mniej restrykcyjnych przepisach bezpieczeństwa dot. broni palnej. Ponadto 
władze stanowe będą nadal wzmacniać stosunki między policją a społecznością 
lokalną poprzez partnerstwo z John Jay College of Criminal Justice, aby pomóc 
lokalnym władzom we wdrażaniu i ocenie planów reform, które zostały opracowane w 
ramach przełomowego projektu New York State Police Reform and Reinvention 
Collaborative.   
       
„Odbudowujemy Nowy Jork lepiej niż kiedykolwiek wcześniej, ale część tej odbudowy 
stanowi również zajęcie się systemowymi niesprawiedliwościami, które uwypukliła 
epidemia związana z COVID. Jeśli spojrzeć na najświeższe dane, więcej osób umiera 
obecnie z powodu przemocy z użyciem broni i przestępczości niż z powodu COVID – 
jest to problem ogólnokrajowy, ale ktoś musi zrobić pierwszy krok i zająć się tym 
problemem, ponieważ od tego zależy nasza przyszłość” – powiedział gubernator 
Cuomo. „Tak samo, jak w przypadku COVID, Nowy Jork ma zamiar po raz kolejny dać 
przykład narodowi, wdrażając kompleksowe podejście do zwalczania i zapobiegania 
przemocy z użyciem broni palnej, a naszym pierwszym krokiem jest uznanie problemu 
związanego z pierwszym w kraju stanem kryzysowym dotyczącym przemocy z 
użyciem broni palnej. Kiedy widzimy niesprawiedliwość, nie odwracamy wzroku, tylko 
wstajemy i walczymy z nią, bo taki jest nowojorski sposób działania”.  
 
Wdrażanie podejścia w zakresie zdrowia publicznego do problemu przemocy z 
użyciem broni palnej  
Nowo utworzone Biuro Zapobiegania Przemocy z Użyciem Broni Palnej będzie 
nadzorowane przez Wydział Zdrowia Stanu Nowy Jork i kierowane przez 
mianowanego przez gubernatora koordynatora ds. zapobiegania przemocy z użyciem 
broni palnej, który będzie koordynował działania całego rządu w celu zapewnienia, że 
programy stanowe i lokalne realizują jednolite strategie zapobiegania przemocy z 
użyciem broni palnej. W skład biura wejdzie grupa zadaniowa złożona z przedstawicieli 
organizacji stanowych, w tym Biura Zdrowia Psychicznego, Usług dla Dzieci i Rodziny, 



Pomocy Tymczasowej oraz dla Osób Niepełnosprawnych, Zapobiegania Przemocy 
Domowej, Usług dla Ofiar, Wydziałów Pracy, Mieszkalnictwa, Zdrowia, Więziennictwa i 
Nadzoru Kuratorskiego, a także Empire State Development, policji stanowej, Wydziału 
Budżetu i innych.  
 
Gubernator zaprosi również zainteresowane strony do udziału w nowej Radzie 
Gubernatora ds. Przeciwdziałania Przemocy z Użyciem Broni Palnej, aby zapewnić 
koordynację działań państwa, władz lokalnych i grup społecznych w celu zaspokojenia 
lokalnych potrzeb. Rada dokona przeglądu obowiązującego prawa i lokalnych 
propozycji reform oraz przedstawi zalecenia dotyczące zmian na podstawie danych, w 
tym danych naukowych.  
 
Ukierunkowanie na „punkty zapalne” z wykorzystaniem danych, w tym naukowych  
Na mocy rozporządzenia wykonawczego gubernatora, wydziały policji z całego stanu 
będą co tydzień wypytywane przez Wydział Sprawiedliwości w Sprawach Kryminalnych o 
dane jednostkowe dotyczące strzelanin, aby nowe Biuro Zapobiegania Przemocy z 
Użyciem Broni Palnej mogło zidentyfikować i śledzić pojawiające się punkty zapalne oraz 
kierować zasoby tam, gdzie jest to potrzebne.  
 
Podobnie jak w przypadku COVID, władze stanowe zastosują strategię opartą na 
klastrach w celu powstrzymania i zwalczania epidemii oraz zidentyfikowania punktów 
zapalnych przemocy z użyciem broni, w których skupiska strzelanin są powodowane 
przez niewielką liczbę osób. Wstępnie określone punkty zapalne w mieście Nowy Jork, 
Albany, Buffalo, Syracuse oraz Long Island obejmują zaledwie 4090 młodych mężczyzn 
w wieku 18–24 lat, którzy odpowiadają za 48,5 procent niedawnych przypadków 
przemocy z użyciem broni palnej w tych społecznościach. Zobacz mapy tutaj.  
 
Przeznaczenie ponad 76 milionów dolarów na tworzenie miejsc pracy i działań 
społecznych dla młodzieży  
Nasilenie przemocy z użyciem broni palnej rozpoczęło się w momencie, gdy COVID 
uniemożliwił wielu młodym ludziom uczęszczanie do szkół i wykonywanie pracy, a 
zakłócenia w opiece społecznej i usługach spowodowały, że młodzież będąca w grupie 
ryzyka nie miała bezpiecznego, produktywnego miejsca, do którego mogłaby się udać w 
ciągu dnia. Te zakłócenia miały destabilizujący wpływ, szczególnie na młodych ludzi, 
prowadząc do wzrostu przemocy z użyciem broni palnej. Badania wykazały, że 
programy pracy sezonowej zmniejszają prawdopodobieństwo uczestnictwa w aktach 
przemocy o 45%.  
   
Aby chronić młodzież przed negatywnym wpływem ulicy, stan Nowy Jork zainwestuje 
bezprecedensową sumę 76 milionów dolarów w tworzenie miejsc pracy i działań 
społecznych dla młodzieży z grupy ryzyka.  
   
Nowy Jork sfinansuje tego lata ponad 21 000 miejsc pracy dla młodzieży, przy czym 
wstępne zobowiązania do uczestnictwa w tym zadaniu zadeklarowały takie podmioty 
jak UFT, 32BJ, MTA, Partnership for NYC, tech:NYC, NYC Hospitality Alliance, 
Brooklyn Chamber of Commerce, Queens Chamber of Commerce i Staten Island 

https://www.governor.ny.gov/sites/default/files/2021-07/Gun_Maps.pdf


Chamber of Commerce oraz Parki Stanowe Nowego Jorku. Przedsiębiorstwa zachęca 
się do udostępniania ofert pracy na stronie internetowej. Wynagrodzenia za pracę na 
tych stanowiskach będą wypłacane ze środków stanowych.  
   
Władze stanowe podejmą również współpracę z Consortium for Worker Education, czyli 
ramieniem ds. rozwoju siły roboczej NYC Central Labor Council, aby zapewnić nowe 
szkolenia zawodowe, stypendia szkoleniowe, poszerzanie kwalifikacji oraz dobrze płatne, 
długoterminowe miejsca pracy dla 2400 młodych ludzi, którzy nie uczęszczają do szkoły i 
mieszkają w dzielnicach najbardziej dotkniętych przemocą z użyciem broni palnej.  
   
Ponadto państwo zwiększy fundusze dostępne dla obiektów sportowych, artystycznych 
i rekreacyjnych na tegoroczne lato. Priorytetem dla dodatkowych funduszy będą 
programy ukierunkowane na społeczności w zidentyfikowanych punktach zapalnych.      
   
Ponad dwukrotne zwiększenie inwestycji stanowych w programy interwencji w 
związku z przemocą  
Programy interwencji w związku z przemocą, prowadzone wśród dotkniętych tym 
problemem społeczności w celu przerwania cyklu przemocy z użyciem broni palnej i 
odwetu, wykazały skuteczność w redukowaniu aktów przemocy nawet o 60 procent. 
Gifford’s Law Center wskazało na program stanu Nowy Jork w Jacobi Medical Center w 
Bronksie jako model najlepszy w swojej klasie.   
   
Władze stanowe stworzą nowy szpitalny program interwencji w przypadku przemocy w 
społecznościach, w których występuje największe ryzyko, rozszerzając stanowy model 
Jacobi tam, gdzie jest on najbardziej potrzebny. Szpitalne programy interwencji w 
związku z przemocą okazały się skutecznym modelem, umożliwiając pracownikom 
terenowym bezpośrednią reakcję na sygnały ofiar strzelanin, łączenie ofiar i ich rodzin z 
ośrodkami wsparcia oraz deeskalację konfliktów i odwetu.  
   
Władze stanowe rozszerzą również zakres odnoszącego sukces programu SNUG 
Street Outreach o prawie 50 procent. Program SNUG Street Outreach jest zarządzany 
przez Wydział Sprawiedliwości w Sprawach Kryminalnych i korzysta z udziału godnych 
zaufania posłańców działających wśród społeczności, aby zapewnić zaangażowanie i 
mentoring młodzieży w grupie ryzyka, organizować imprezy środowiskowe, kierować 
młodych ludzi z dala od przemocy z użyciem broni palnej oraz reagować na strzelaniny 
w celu zapobiegania odwetom. Poprzez prawie dwukrotne zwiększenie zasięgu tego 
programu władze stanowe podejmują stanowcze działania w celu ograniczenia 
przemocy z użyciem broni palnej w najbardziej dotkniętych społecznościach.  
   
Wyeliminowanie nielegalnej broni z ulic  
Chociaż stan Nowy Jork ma najsurowsze w kraju przepisy bezpieczeństwa dot. broni 
palnej, 74% broni używanej w działalności przestępczej na terenie stanu zakupiono 
poza jego granicami. Aby zwalczać napływ nielegalnej broni na nowojorskie ulice, 
władze stanowe utworzą nową jednostkę policji na szczeblu stanowym zajmującą się 
handlem bronią (Gun Trafficking Interdiction Unit). Stan Nowy Jork podejmie również 
współpracę z innymi stanami w regionie w celu wymiany danych dotyczących śledzenia 

https://otda.ny.gov/workingfamilies/2021-summer-youth-program.asp


broni, które mogą powstrzymać międzystanowych handlarzy bronią i nielegalnych 
nabywców przed wprowadzaniem nielegalnej broni do Nowego Jorku.  

   
Wzmacnianie relacji między policją a społecznością lokalną  
Dane wyraźnie pokazują, że gdy zaufanie społeczności do policji jest niskie, zmniejsza 
się liczba połączeń alarmowych i regularnych patroli, a przemoc z użyciem broni i 
wskaźniki przestępczości rosną. Opierając się na założeniach New York State Police 
Reform and Reinvention Collaborative, ustanowionych w czerwcu 2020 roku, które 
wymagają od wydziałów policji stworzenia planów reformy na poziomie lokalnym, stan 
ogłasza nowe partnerstwo z John Jay College of Criminal Justice w celu wybrania 
odpowiednich wydziałów, które posiadają już strategie wdrażania swoich planów oraz 
w celu opracowania standardów w zakresie oceny ich postępu.   
 
Władze stanowe uruchamiają również nowy portal zawierający plany reformy policji w 
skali całego stanu, aby zachęcić poszczególne jednostki terytorialne do czerpania 
wzajemnych inspiracji.  
   
Gubernator wyznacza również Wydział Sprawiedliwości w Sprawach Kryminalnych do 
wydania nowych przepisów wdrażających ustawę podpisaną przez gubernatora w tym 
roku, która poprawia standardy zatrudniania i prześwietlania funkcjonariuszy policji 
oraz wypełnia luki w przepisach dotyczących wykroczeń funkcjonariuszy policji, 
uniemożliwiając tym, którzy popełnili poważne lub kryminalne wykroczenia, służbę w 
innym wydziale.   
  

###  
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