
 
Do natychmiastowej publikacji: 14.12.2021  GUBERNATOR KATHY HOCHUL 

 

 

GUBERNATOR HOCHUL OGŁASZA ROZPOCZĘCIE AKCJI NA RZECZ 
EGZEKWOWANIA PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH PROWADZENIA POJAZDÓW 

POD WPŁYWEM ALKOHOLU W OKRESIE ŚWIĄTECZNYM  
  

Akcja „Drive Sober or Get Pulled Over" potrwa od 17 grudnia do 1 stycznia  
  

Ponad 70 000 mandatów za naruszenie przepisów ruchu drogowego wydanych 
podczas zeszłorocznej akcji, w tym 2067 aresztowań za jazdę pod wpływem 

alkoholu  
  

Nagrania filmowe i dźwiękowe ze szkolenia ekspertów ds. rozpoznawania 
substancji psychoaktywnych w stanie Nowy Jork są dostępne tutaj  

  
Gubernator Kathy Hochul ogłosiła dzisiaj, że stanowe i lokalne organy ścigania w 
całym stanie Nowy Jork będą zwiększać patrole policji mające na celu zwalczanie 
problemu prowadzenia pojazdów pod wpływem alkoholu w okresie świątecznym. Akcja 
zwiększenia liczby patroli potrwa od piątku, 17 grudnia do soboty, 1 stycznia. Jest ona 
częścią ogólnokrajowej inicjatywy „Jedź po trzeźwemu lub daj się zatrzymać" (Drive 
Sober or Get Pulled Over), której celem jest zmniejszenie liczby wypadków drogowych 
spowodowanych przez kierowców pod wpływem alkoholu i substancji 
psychoaktywnych. Fundusze pochodzą z programu STOP-DWI finansowanego przez 
Komitet ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Gubernatora (Governor's Traffic Safety 
Committee, GTSC).  
  
„Okres świąteczny to czas, kiedy przyjaciele i rodzina spotykają się, aby świętować, a 
my jesteśmy zobowiązani do zapewnienia jak najbezpieczniejszych podróży na 
drogach w tym czasie”, powiedziała gubernator Hochul. „Podczas podróży w okresie 
świątecznym postępujcie właściwie i z wyprzedzeniem zaplanujcie bezpieczny powrót 
do domu – wystarczy jeden błąd, aby komuś stała się krzywda”.  
  
Rozpoczęcie akcji miało miejsce w dniu dzisiejszym w centrum handlowym Destiny 
USA w Syracuse, gdzie odbyło się spotkanie prasowe. Do urzędników GTSC i 
Departamentu Pojazdów Samochodowych (Department of Motor Vehicles, DMV) 
dołączyło Biuro Zarządzania Konopiami Indyjskimi Stanu Nowy Jork (New York State 
Office of Cannabis Management) oraz stanowe i lokalne organy ścigania. Po 
zakończeniu spotkania kupujący mieli możliwość założenia specjalistycznych gogli, 
które demonstrują skutki zażywania substancji psychoaktywnych oraz pozwalają lepiej 
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zrozumieć, jaki wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów ma zażywanie substancji 
psychoaktywnych lub alkoholu.  
  
Podczas takiej akcji w okresie świątecznym w 2020 r., organy ścigania w całym stanie 
aresztowały 2067 osób za jazdę pod wpływem alkoholu. Łącznie wystawiono 70 878 
mandatów za naruszenia przepisów ruchu drogowego. Pełne zestawienie tutaj:  

  

Wykroczenie  
Liczba 
mandatów  

Jazda pod wpływem 
alkoholu  

2067  

Jazda w stanie rozproszenia 
uwagi  

1605  

Prawo o pierwszeństwie 
przejazdu dla służb 
ratowniczych  

475  

Inne wykroczenia  47 394  

Brak pasów bezpieczeństwa  1983  

Jazda z nadmierną 
prędkością  

17 354  

Razem  70 878  

  
Komisarz DMV i przewodniczący GTSC, Mark J.F. Schroeder, powiedział: „Komitet 
ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Gubernator z dumą wspiera te akcje 
egzekwowania prawa, które pomagają zapewnić bezpieczeństwo na naszych drogach. 
Dziękuję również naszym organom ścigania i urzędnikom z programu STOP-DWI za 
ich zaangażowanie w walkę z jazdą pod wpływem alkoholu”.  
  
Przewodniczący programu STOP-DWI w stanie Nowy Jork i kapitan biura szeryfa 
hrabstwa Niagara, Robert Richards, powiedział: „Okres świąteczny to rodzina i 
przyjaciele – nie jazda pod wpływem alkoholu. Pomyślcie o nich zanim wsiądziecie za 
kierownicę. Pobierzcie naszą aplikację mobilną Have a Plan już dziś i zaplanujcie 
bezpieczny wyjazd!”  
  
Nadinspektor Policji Stanu Nowy Jork, Kevin P. Bruen, powiedział: „Każdego roku 
dochodzi do kolejnych niepotrzebnych tragedii i ofiar z rąk kierowców pod wpływem 
substancji psychoaktywnych lub alkoholu. Poprzez edukację i egzekwowanie prawa, 



policja stanu Nowy Jork podejmuje wszelkie działania, aby utrzymać tych kierowców z 
dala od dróg. Poprzez takie akcje jak Drive Sober or Get Pulled Over, przypominamy 
ludziom o niebezpieczeństwach związanych z piciem alkoholu i prowadzeniem 
pojazdów. Razem możemy utrzymać drogi stanu Nowy Jork w czołówce 
najbezpieczniejszych w kraju”.   
  
Prezes stowarzyszenia NYS Association of Chiefs of Police, szef policji w Ilion, 
Timothy Parisi, powiedział: „Zachęcam wszystkich członków naszego 
stowarzyszenia do aktywnego udziału w tej niezwykle ważnej, ogólnokrajowej akcji 
zwiększenia liczby patroli policyjnych. Mamy wspólny cel w partnerstwie z lokalnymi, 
powiatowymi i stanowymi organami ścigania, aby identyfikować i usuwać nietrzeźwych 
kierowców z naszych dróg i uczynić nasze społeczności tak bezpiecznymi, jak to tylko 
możliwe w tym okresie świątecznym”.  
  
Szeryf hrabstwa Columbia i prezes Stowarzyszenia Szeryfów Stanu Nowy Jork, 
David Bartlett, powiedział: „Prowadząc pojazd pod wpływem alkoholu, podejmujemy 
śmiertelny wybór, który może zaszkodzić nam, naszym pasażerom i innym ludziom na 
drodze”. Prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu jest niebezpieczne i nielegalne. 
Szeryfowie w stanie Nowy Jork dążą do tego, abyśmy cieszyli się tym okresem 
świątecznym, ale w mądry sposób, mając plan, aby nie prowadzić pod wpływem 
alkoholu”.  
  

Program STOP-DWI jest głównym elementem działań podejmowanych przez władze 
stanu Nowy Jork w celu zwalczania jazdy pod wpływem alkoholu. STOP-DWI to skrót 
od „specjalnego programu opcji drogowych dla kierowców prowadzących pojazdy w 
stanie nietrzeźwym” (Special Traffic Options Program for Driving While Intoxicated). 
Stanowy program STOP-DWI jest pierwszym w kraju, finansowanym z własnych źródeł 
programem walki z jazdą pod wpływem alkoholu. Działania programu finansowane są 
z grzywien płaconych przez skazanych za jazdę pod wpływem alkoholu. Co ważne, 
koordynatorzy programu to osoby z różnych środowisk zawodowych, w tym z organów 
ścigania i spoza nich.  
  
Program STOP-DWI został stworzony, aby upoważnić władze hrabstw do 
koordynowania lokalnych działań mających na celu zmniejszenie liczby wypadków 
drogowych spowodowanych przez alkohol i inne substancje psychoaktywne. Wszystkie 
62 hrabstwa zdecydowały się na udział w programie. Niektóre przykłady programów 
finansowanych przez STOP-DWI to: specjalnie wyszkolone jednostki policyjne 
dedykowane do egzekwowania przepisów o wypadkach drogowych, zatrudnianie 
specjalnych prokuratorów i kuratorów do prowadzenia spraw, monitorowanie urządzeń 
blokujących zapłon, wspieranie usług rehabilitacyjnych oraz opracowywanie 
publicznych kampanii informacyjnych i edukacyjnych dostosowanych do społeczności 
w danym regionie. Więcej informacji na stronie http://www.stopdwi.org/.  
  
Oprócz programu STOP-DWI, GTSC wspiera szkolenia dla ekspertów ds. 
rozpoznawania narkotyków (DRE). DRE są specjalnie wyszkolonymi funkcjonariuszami 
wykorzystywanymi przez organy ścigania, gdy kierowca wydaje się być pod wpływem 
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środków odurzających, ale policja wykluczyła alkohol jako przyczynę lub jedyną 
przyczynę obniżonej zdolności do kierowania pojazdem. DRE przechodzi gruntowne 
szkolenie, które zostało zatwierdzone przez Krajową Administrację Bezpieczeństwa 
Ruchu Drogowego (National Highway Traffic Safety Administration) oraz 
Międzynarodowe Stowarzyszenie Szefów Policji (International Association of Chiefs of 
Police). Szkolenie pozwala funkcjonariuszom obserwować i dokumentować oznaki i 
wskaźniki zmniejszenia zdolności do kierowania pojazdem w każdej z siedmiu kategorii 
dla substancji psychoaktywnych, w tym nielegalnych narkotyków i leków na receptę.  
  
Więcej informacji na temat GTSC na stronie https://trafficsafety.ny.gov/ lub śledząc 
rozmowy GTSC na Facebooku i Twitterze.  
  
Więcej informacji na temat DMV na stronie dmv.ny.gov lub śledź rozmowy DMV online 
na Facebooku, Twitterze i Instagramie.  
  

###  
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