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GUBERNATOR HOCHUL OGŁASZA TRZYCZĘŚCIOWY PROGRAM 
ZAPOBIEGANIA I OGRANICZANIA PRZEMOCY Z UŻYCIEM BRONI ORAZ 

BRUTALNYCH PRZESTĘPST W CAŁYM STANIE NOWY JORK  
  

Ważna inicjatywa na rzecz bezpieczeństwa publicznego zapewni stanowym i 
lokalnym organom ścigania narzędzia niezbędne do ochrony mieszkańców stanu 

Nowy Jork przed przemocą z użyciem broni palnej  
  

Nowe Międzystanowe konsorcjum ds. śledzenia broni palnej będzie 
współpracować z lokalnymi władzami i sąsiednimi stanami w celu monitorowania 

obrotu nielegalną bronią  
  

Potrojenie inwestycji w narzędzia reagowania na przemoc z użyciem broni na 
poziomie lokalnym  

  
W ramach swojego orędzia stanowego na rok 2022 Gubernator Kathy Hochul ogłosiła 
dzisiaj trzyczęściowy program mający na celu zapobieganie i ograniczenie przemocy z 
użyciem broni oraz brutalnych przestępstw. Plan Gubernator Hochul koncentruje się na 
trzech głównych inicjatywach: inwestowaniu w zasoby dla inicjatyw stanowych i 
lokalnych organów ścigania w zakresie bezpieczeństwa używania broni palnej, 
współpracy z lokalnymi władzami i sąsiednimi stanami w celu uporania się z handlem 
bronią oraz potrojeniu inwestycji stanowych w inicjatywy reagowania na przemoc z 
użyciem broni w społecznościach lokalnych.  
  
„Moim najważniejszym obowiązkiem jako gubernator jest zapewnienie bezpieczeństwa 
mieszkańcom stanu Nowy Jork”, powiedziała Gubernator Hochul. „Wraz ze wzrostem 
liczby incydentów przemocy z użyciem broni i innych brutalnych przestępstw, moja 
administracja skupia się na podjęciu niezbędnych kroków w celu ochrony mieszkańców 
stanu Nowy Jork. Nasze trzyczęściowe podejście pozwoli na walkę ze wzrostem 
przestępczości, a jednocześnie zapewni, że wszyscy mieszkańcy stanu Nowy Jork, bez 
względu na rasę czy pochodzenie, będą traktowani z godnością i szacunkiem”.  
  
Plan Gubernator obejmuje następujące kroki:  
  

• Inwestowanie w bezpieczeństwo publiczne i finansowanie państwowych i 
lokalnych działań na rzecz bezpieczeństwa użycia broni palnej: Gubernator 
Hochul potroi zasoby wywiadowcze policji stanowej w zakresie przemocy z 



użyciem broni, rozszerzając personel Centrum Wywiadowczego stanu Nowy Jork 
(New York State Intelligence Center) o zespół analityków, którzy będą zajmowali 
się przetwarzaniem danych uzyskanych w trakcie operacji śledzenia broni. 
Gubernator Hochul podwoi również liczbę jednostek stabilizacyjnych (Community 
Stabilization Units) do 16, zwiększając możliwości policji stanowej w zakresie 
współpracy z lokalnymi organami ścigania w zwalczaniu przestępczości 
specyficznej dla danej społeczności. Aby wesprzeć lokalne organy ścigania, 
Gubernator Hochul zwiększy fundusze na program Zwalczania przemocy 
z użyciem broni palnej (Gun Involved Violence Elimination, GIVE), jak również 
zwiększy inwestycje na stanowe Centra Analizy Przestępczości (Crime Analysis 
Centers), które zbierają i dzielą się informacjami i danymi kryminalnymi z 
lokalnymi organami ścigania. Wreszcie, administracja stanu Nowy Jork powoła 
Kryminalne centra wywiadu ds. broni (Crime Gun Intelligence Centers) w każdym 
regionie stanu Nowy Jork, pomagając policji stanowej skutecznie reagować na 
największe przestępstwa i przerywać międzystanowe łańcuchy obrotu nielegalną 
bronią palną.  

• Utworzenie Międzystanowego konsorcjum ds. śledzenia broni palnej: 
Chociaż już wcześniej podejmowano wysiłki w celu śledzenia nielegalnej broni, 
często były one zawężone do działań w pojedynczych miastach. W celu bardziej 
całościowego podejścia do problemu, Gubernator Hochul skieruje policję 
stanową do utworzenia Międzystanowego konsorcjum ds. śledzenia broni palnej 
(Interstate Gun Tracing Consortium), aby ułatwić wymianę informacji 
wywiadowczych pomiędzy lokalnymi władzami i sąsiednimi stanami. 
Międzystanowe konsorcjum ds. śledzenia broni palnej skupi się na wymianie 
informacji wywiadowczych w czasie rzeczywistym i koordynacji operacyjnej w 
celu zapobiegania przestępstwom z użyciem broni.  

• Potrojenie inwestycji w narzędzia reagowania na przemoc z użyciem broni 
na poziomie lokalnym: Gubernator Hochul będzie również inwestować w 
działania prewencyjne i reagowanie na potrzeby społeczności, które okazały się 
skuteczne w ograniczaniu przemocy z użyciem broni palnej. Ta duża inwestycja 
pozwoli rozszerzyć grono szpitalnych specjalistów ds. przemocy z użyciem broni 
na wszystkie 22 centra urazowe w stanie Nowy Jork, rozszerzy stanową sieć 
ulicznych punktów pomocy SNUG o Niagara Falls, Utica i Schenectady, zapewni 
oparte na umiejętnościach szkolenie w zakresie gotowości do podjęcia pracy i 
pośrednictwa pracy dla zagrożonej młodzieży zaangażowanej w stanowe 
działania mające na celu zapobieganie przemocy, a także uruchomi pierwszy w 
kraju program rekrutacji i zatrzymywania w pracy pracowników środowiskowych.  

  
W całym kraju i w stanie Nowy Jork gwałtownie wzrosła liczba aktów przemocy z 
użyciem broni palnej, co zbiegło się w czasie z pandemią COVID-19. Od 2019 do 2020 
roku liczba zabójstw z użyciem broni w stanie Nowy Jork wzrosła o prawie 80 procent, 
niszcząc rodziny i społeczności. W odpowiedzi na te tendencje, Gubernator Hochul 
podejmie w 2021 r. ważne inwestycje i działania w celu rozszerzenia różnych inicjatyw, 
w tym zwiększenia możliwości stanowych i lokalnych organów ścigania, współpracy z 
miastem Nowy Jork i sąsiednimi stanami oraz zapewnienia dodatkowych środków dla 



organizacji i programów społecznych, które działają na rzecz powstrzymania przemocy 
z użyciem broni palnej i zwiększenia bezpieczeństwa publicznego w całym stanie.  
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