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R O Z P O R Z Ą D Z E N I E  W Y K O N A W C Z E 

 

 

WPROWADZENIE STANU WYJĄTKOWEGO NA TERENIE CAŁEGO STANU W ZWIĄZKU 

Z PRZYPADKAMI PRZEMOCY Z UŻYCIEM BRONI PALNEJ 

 

ZWAŻYWSZY, że przemoc z użyciem broni palnej stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia i jakości życia 

wszystkich mieszkańców stanu Nowy Jork; oraz 

 

ZWAŻYWSZY, że skala przemocy z użyciem broni palnej osiąga poziom kryzysowy: przypadki przemocy 

z użyciem broni stanowią główną przyczynę przedwczesnej śmierci w USA, a łączne koszty społeczne i opieki 

zdrowotnej obrażeń odniesionych wskutek jej użycia wynoszą rocznie 280 mld USD; oraz  

 

ZWAŻYWSZY, że od stycznia 2021 r. liczba aktów przemocy z użyciem broni palnej wzrosła o 48% 

w mieście Nowy Jork, o 22% w Albany, o 88% w Buffalo i o 95% w Rochester; oraz 

 

ZWAŻYWSZY, że społeczności miejskie w stanie Nowy Jork są w niewspółmiernym stopniu dotknięte 

bezpośrednimi i pośrednimi konsekwencjami aktów przemocy z użyciem broni palnej; oraz 

 

ZWAŻYWSZY, że gwałtowny wzrost liczby aktów przemocy z użyciem broni palnej w społecznościach 

miejskich w stanie Nowy Jork odnotowuje się zwykle w miesiącach letnich; oraz  

 

ZWAŻYWSZY, że co najmniej 50% zabójstw i 55% postrzeleń dopuszczają się osoby związane z gangami 

lub luźniej zorganizowanymi „grupami ulicznymi”; oraz 

 

ZWAŻYWSZY, że cykl eskalacji przemocy z użyciem broni palnej pozwala przewidzieć miejsca, 

w których w przyszłości dojedzie do strzelanin, co umożliwia natychmiastowe reagowanie kryzysowe; oraz 

 

ZWAŻYWSZY, że gromadzenie i analiza danych w posiadaniu lokalnych organów ścigania umożliwia 

odpowiednie przeznaczenie stanowych środków finansowych i służb w zakresie wymaganym do ograniczenia 

przemocy z użyciem broni palnej oraz ocalenie ludzkich istnień w społecznościach o wysokich wskaźnikach 
przemocy z użyciem broni; oraz 

 

ZWAŻYWSZY, że zgromadzone dane można wykorzystać do wspierania sprawdzonych programów 

przeciwdziałania przemocy, możliwości zatrudnienia w okresie letnim i innych inwestycji uznawanych za 

przyczyniające się do obniżenia wskaźnika przestępczości i zwiększenia bezpieczeństwa w naszych społecznościach; 

oraz  

 

ZWAŻYWSZY, że władze stanu mają obowiązek działać zgodnie z badaniami naukowymi i danymi na 

temat przemocy z użyciem broni palnej w celu zapobiegania szkodom bezpośrednio zagrażającym społecznościom 

stanu; oraz  

 

ZWAŻYWSZY, że badania naukowe i dane wskazują, iż wprowadzenie większej liczby czynników 

zapobiegających przemocy i wdrożenie programów zatrudnienia w miesiącach letnich będzie miało bezpośredni 

rezultat w postaci ograniczenia wysokiej liczby przypadków przemocy w społecznościach; oraz  

 

ZWAŻYWSZY, że konieczne jest zawieszenie obowiązywania określonych praw, zasad i przepisów, które 

utrudniałyby realizację działań podjętych przez władze stanu w odpowiedzi na bieżący kryzys; 

 

NINIEJSZYM, JA, ANDREW M. CUOMO, gubernator stanu Nowy Jork, na mocy władzy nadanej mi 

przez konstytucję i prawo stanu Nowy Jork oraz ustęp 28 artykułu 2-B Prawa wykonawczego, wprowadzam stan 

wyjątkowy na terenie całego stanu Nowy Jork z dniem 6 lipca 2021 r. do odwołania; 

 



  

PONADTO zarządzam ustanowienie Office of Gun Violence Prevention (Urzędu ds. Zapobiegania 

Przemocy z Użyciem Broni Palnej) oraz utworzenie Governor’s Council on Gun Violence Reduction 

(Gubernatorskiej Rady ds. Przeciwdziałania Przemocy z Użyciem Broni Palnej), a wszelkim odpowiedzialnym 

agencjom zlecam podjęcie odpowiednich kroków w celu ochrony mienia stanu Nowy Jork i pomocy władzom 

lokalnym oraz innym osobom w reagowaniu na bieżący kryzys i wychodzeniu z niego, jak również do zapewnienia 

wszelkich innej pomocy koniecznej do ochrony zdrowia, dobra i bezpieczeństwa publicznego.  

PONADTO, na mocy władzy nadanej mi przez konstytucję i prawo stanu Nowy Jork oraz ustęp 29-a 

artykułu 2-B Prawa wykonawczego, na czas obowiązywania stanu wyjątkowego w stanie Nowy Jork tymczasowo 

zawieszam bądź zmieniam wszelkie ustawy, prawa lokalne, rozporządzenia, nakazy, zarządzenia lub przepisy, 

w całości lub w części, jeśli przestrzeganie ich uniemożliwiałoby, utrudniałoby lub opóźniałoby działania wymagane 

w stanie wyjątkowym lub konieczne w celu zapewnienia pomocy w radzeniu sobie z bieżącą sytuacją wyjątkową; 

niniejszym od dnia 6 lipca do 5 sierpnia 2021 r. zawieszam stosowanie następujących przepisów: 

 

• Ustęp 112 State Finance Law (stanowego prawa finansowego) w zakresie dotyczącym umów, najmu, 

dzierżawy i leasingu, licencji, pozwoleń lub wszelkich innych umów pisemnych, które można zawierać 

w celu łagodzenia następstw sytuacji wyjątkowej;  

 

• Ustęp 136-a State Finance Law (stanowego prawa finansowego) w zakresie dotyczącym umów, najmu, 

dzierżawy i leasingu, licencji, pozwoleń lub wszelkich innych umów pisemnych, które można zawierać 

w celu łagodzenia następstw sytuacji wyjątkowej; 

 
• Ustęp 139-d State Finance Law (stanowego prawa finansowego) w zakresie dotyczącym umów, najmu, 

dzierżawy i leasingu, licencji, pozwoleń lub wszelkich innych umów pisemnych, które można zawierać 

w celu łagodzenia następstw sytuacji wyjątkowej; 

 

• Ustęp 139-i State Finance Law (stanowego prawa finansowego) w zakresie dotyczącym umów, najmu, 

dzierżawy i leasingu, licencji, pozwoleń lub wszelkich innych umów pisemnych, które można zawierać 

w celu łagodzenia następstw sytuacji wyjątkowej; 

 

• Ustęp 139-j State Finance Law (stanowego prawa finansowego) w zakresie dotyczącym umów, najmu, 

dzierżawy i leasingu, licencji, pozwoleń lub wszelkich innych umów pisemnych, które można zawierać 

w celu łagodzenia następstw sytuacji wyjątkowej; 

 

• Ustęp 139-k State Finance Law (stanowego prawa finansowego) w zakresie dotyczącym umów, najmu, 

dzierżawy i leasingu, licencji, pozwoleń lub wszelkich innych umów pisemnych, które można zawierać 

w celu łagodzenia następstw sytuacji wyjątkowej; 

 

• Ustęp 163 State Finance Law (stanowego prawa finansowego) w zakresie dotyczącym umów, najmu, 

dzierżawy i leasingu, licencji, pozwoleń lub wszelkich innych umów pisemnych, które można zawierać 

w celu łagodzenia następstw sytuacji wyjątkowej; 

 

• Ustęp 163-a State Finance Law (stanowego prawa finansowego) w zakresie dotyczącym umów, najmu, 

dzierżawy i leasingu, licencji, pozwoleń lub wszelkich innych umów pisemnych, które można zawierać 

w celu łagodzenia następstw sytuacji wyjątkowej; 

 

• Wszelkie regulaminy, przepisy, prawa lub wytyczne ustanowione na podstawie wszelkich ww. 

przepisów, zgodnie z nimi lub w celu ich wprowadzenia;  

 

• Wszelkie inne przepisy jakichkolwiek ustaw, prawa lokalnego, nakazów, regulaminów lub rozporządzeń 

stanu Nowy Jork mogących mieć zastosowanie do umów, najmu, dzierżawy i leasingu, licencji, 

pozwoleń, programów lub planów operacyjnych bądź wszelkich innych umów pisemnych, które można 

zawierać w celu łagodzenia następstw sytuacji wyjątkowej; oraz 

 
• Zmieniam ust. 837 pkt 12 Prawa wykonawczego, zarządzając, aby Division of Criminal Justice Services 

(Wydział Służb Prawa Karnego, DCJS) pobierał co tydzień ze wszystkich głównych departamentów 
policji w jurysdykcjach Gun Involved Violence Elimination (Zwalczania Przemocy z Użyciem Broni 

Palnej, G.I.V.E.): Albany, Buffalo, Hempstead, Mount Vernon, Nassau County, Newburgh, miasto 

Nowy Jork, Niagara Falls, Poughkeepsie, Rochester, Schenectady, Suffolk County, Syracuse, Troy, 
Utica, Yonkers, Binghamton City, Jamestown City, Kingston City oraz Spring Valley Village 

następujące informacje: przypadki przemocy z użyciem broni palnej, ofiary takich zdarzeń oraz osoby, 

które poniosły śmierć w ich następstwie.  Od wszystkich departamentów będą pobierane następujące 

dane dotyczące ww. przypadków: data, godzina, miejsce, wiek ofiary, płeć i rasa ofiary oraz miejsce 

zatrzymania sprawcy, wiek sprawcy, płeć sprawcy i rasa sprawcy. 

 

 

 

 

CO NINIEJSZYM potwierdzam własnoręcznym 

podpisem i pieczęcią stanu w mieście 

Albany, w dniu szóstego lipca dwa 

tysiące dwudziestego pierwszego roku. 
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Sekretarz gubernatora 


