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GUBERNATOR HOCHUL OGŁASZA INWESTYCJE W BUDŻECIE NA ROK 2023, 

KTÓRE POPRAWIĄ BEZPIECZEŃSTWO I PRZYCZYNIĄ SIĘ DO 
SPRAWIEDLIWEGO TRAKTOWANIA MIESZKAŃCÓW STANU NOWY JORK  

   
227 mln USD na programy przeciwdziałania przemocy z użyciem broni palnej   

   
90 mln USD na rozszerzenie i wdrożenie metod ujawniania dowodów oraz 

wsparcie usług związanych z postępowaniem przygotowawczym   
    

143 mln USD na inwestycje w infrastrukturę pomocy w sytuacjach kryzysowych 
związanych ze zdrowiem psychicznym   

   
62 mln USD na cyberbezpieczeństwo   

   
  
Gubernator Kathy Hochul ogłosiła dzisiaj najważniejsze punkty budżetu na rok 2023 
dotyczące bezpieczeństwa publicznego. Budżet obejmuje fundusze na znaczące i 
istotne zmiany w przepisach dotyczących bezpieczeństwa publicznego, które mają na 
celu rozwiązanie problemu wszechobecnego niepokoju odczuwanego na naszych 
ulicach oraz poprawę bezpieczeństwa w naszym stanie i skuteczności systemu 
sądownictwa karnego pod względem sprawiedliwego traktowania mieszkańców. 
Zmiany te to m.in.: umożliwienie sędziom wyznaczania kaucji za zarzuty dotyczące 
użycia broni, które wcześniej podlegały jedynie zwolnieniu, dodanie czynników, które 
sędziowie muszą wziąć pod uwagę przy ustalaniu kaucji za każde przestępstwo 
kwalifikujące się do zwolnienia za kaucją, usunięcie problematycznych luk w 
przepisach dotyczących podwyższenia wieku i ujawniania dowodów, poprawa 
skuteczności tzw. ustawy Kendry, a także dodatkowe 90 mln USD na wsparcie 
wdrożenia reformy systemu ujawniania dowodów oraz usług związanych z 
postępowaniem przygotowawczym.   
    
„Musimy działać konsekwentnie na rzecz poprawy bezpieczeństwa i sprawiedliwego 
traktowania mieszkańców stanu Nowy Jork, dlatego dziękuję liderce większości 
Stewart-Cousins i przewodniczącemu Heastie za współpracę, która doprowadziła do 
znaczących i istotnych zmian w naszych przepisach dotyczących bezpieczeństwa 
publicznego” – powiedziała gubernator Hochul. „Kładąc kres nielegalnemu handlowi 
bronią, chroniąc ofiary przestępstw z nienawiści i przemocy domowej, powstrzymując 
zjawisko recydywy i inwestując w infrastrukturę ochrony zdrowia psychicznego, 



pokazujemy, że sprawiedliwość i bezpieczeństwo publiczne mogą z powodzeniem 
współistnieć”.   
   
W budżecie przewidziano również 227 mln USD na finansowanie zdecydowanych 
inicjatyw, które wzmocnią wysiłki organów ścigania i organizacji społecznych w 
zakresie zapobiegania przemocy z użyciem broni palnej. Dzięki tym kompleksowym 
działaniom będziemy pracować nad przywróceniem mieszkańcom stanu Nowy Jork 
poczucia bezpieczeństwa i wspólnoty poprzez potrojenie stanowych zasobów 
zbierania informacji na temat przemocy z użyciem broni, przeznaczenie 13,1 mln USD 
na rozszerzenie wykorzystania jednostek stabilizacyjnych (Community Stabilization 
Units), potrojenie inwestycji w stanowy program SNUG, przekazanie 18 mln USD na 
bezpośrednie wsparcie lokalnych organów ścigania w zakresie zapobiegania przemocy 
z użyciem broni palnej, przeznaczenie 20 mln USD na zaspokojenie regionalnych 
potrzeb powstałych w następstwie przemocy z użyciem broni oraz przekazanie 3 mln 
USD (wzrost z 2,5 mln USD) na Biuro Zapobiegania Przemocy z Użyciem Broni Palnej.  
    
Wyjaśnienie i rozszerzenie zakresu czynników, które sędziowie muszą brać pod 
uwagę przy ustalaniu kaucji   
Uchwalony budżet na rok 2023 obejmuje rozszerzenie listy czynników, które sędziowie 
muszą brać pod uwagę przy ustalaniu kaucji: (1) historia użycia lub posiadania broni 
(co obecnie ma zastosowanie wyłącznie w sprawach dotyczących przemocy 
domowej); (2) wszelkie wcześniejsze naruszenia nakazu ochrony (co obecnie ma 
zastosowanie wyłącznie w sprawach dotyczących przemocy domowej); (3) określenie, 
czy zarzucany czyn spowodował poważne szkody dla innych osób. Ponadto 
wprowadzone zostaną nowe wymogi sprawozdawcze dotyczące orzeczeń o kaucji 
podejmowanych przez sędziów oraz ich związku z zaleceniami prokuratorów.   
   
Rozszerzenie kryteriów kwalifikujących do aresztowania i zwolnienia za kaucją w 
przypadku recydywy i przestępstw z nienawiści   
Zgodnie ze zmianami zapisanymi w uchwalonym budżecie na rok 2023 policja będzie 
mogła dokonywać aresztowań, a nie tylko wystawiać nakazy stawienia się w sądzie w 
przypadku wszystkich recydywistów, którzy obecnie podlegają przepisom o kaucji. 
Recydywiści popełniający przestępstwa i wykroczenia klasy A, w których doszło do 
uszkodzenia ciała lub mienia, będą teraz kwalifikować się zarówno do aresztowania, 
jak i do zwolnienia za kaucją. Powtarzające się przestępstwa związane z kradzieżą 
mienia również będą teraz podlegać aresztowaniu i zwolnieniu za kaucją, z 
ograniczonymi wyjątkami dotyczącymi przestępstw spowodowanych ubóstwem. 
Ponadto zlikwidowana zostanie luka w przepisach dotyczących nakazów stawienia się 
w sądzie, co spowoduje objęcie tymi przepisami recydywistów, nawet jeśli za pierwsze 
wykroczenie nie wniesiono jeszcze aktu oskarżenia. Dodatkowo wszystkie 
przestępstwa z nienawiści, które obecnie nie kwalifikują się do aresztowania, będą się 
kwalifikować do aresztowania, jeśli dana osoba ukończyła osiemnaście lat.   
   
Rozszerzenie kryteriów kwalifikujących do zwolnienia za kaucją za przestępstwa 
z użyciem broni palnej   



Zgodnie ze zmianami zapisanymi w uchwalonym budżecie na rok 2023 sędziowie 
będą mogli wyznaczać kaucje za wszystkie trzy rodzaje przestępstw związanych z 
bronią palną, które obecnie nie podlegają kaucji: karalna sprzedaż broni palnej osobie 
nieletniej (265.16) oraz karalne posiadanie broni palnej z usuniętymi oznaczeniami 
(265.02(3)) będą w pełni podlegać kaucji, natomiast karalne posiadanie 
nienaładowanej broni (265.01(b)) będzie podlegać kaucji (i aresztowaniu) w przypadku 
drugiego przewinienia. Ponadto karalne posiadanie broni na terenie szkoły (265.01(a)) 
(powszechnie stosowane w przypadku broni nienaładowanej), które już podlega kaucji, 
ale nie aresztowaniu, zacznie podlegać aresztowaniu, jeśli dana osoba będzie miała 
ukończone osiemnaście lat.   
   
Ułatwienie ścigania handlu bronią palną   
Zmiany zapisane w uchwalonym budżecie na rok 2023 ułatwiają ściganie handlu 
bronią palną, co ułatwi pracę nowo utworzonego konsorcjum zajmującego się 
monitorowaniem broni palnej na terenie całego stanu i poza nim. Nielegalna sprzedaż 
dwóch lub więcej sztuk broni w ciągu roku będzie teraz stanowić przestępstwo klasy C 
(wcześniej było to pięć sztuk), a nielegalna sprzedaż trzech lub więcej sztuk broni w 
ciągu roku będzie teraz stanowić przestępstwo klasy B (wcześniej było to dziesięć 
sztuk). Ponadto posiadanie trzech lub więcej sztuk broni będzie podstawą do 
domniemania zamiaru sprzedaży, co ułatwi postawienie tego typu zarzutów (wcześniej 
było to pięć sztuk).   
   
Rewizja przepisów o ujawnianiu dowodów   
Dzięki zmianom zapisanym w uchwalonym budżecie na rok 2023 sprawy nie będą 
automatycznie umarzane, jeśli prokuratorzy w dobrej wierze ujawnią dowody z 
opóźnieniem. Sędziowie ocenią zakres szkody wyrządzonej oskarżonemu w wyniku 
spóźnionego ujawnienia dowodów i ustalą, czy potrzebne są sankcje. Ponadto w 
przypadku wykroczeń drogowych i innych kar administracyjnych nie będzie już 
stosowane automatyczne ujawnianie dowodów.   
   
Likwidacja luki związanej z podwyższeniem wieku i kierowanie nieletnich 
zwolnionych z zakładów poprawczych do programów pomocowych   
Zmiany zapisane w uchwalonym budżecie na rok 2023 likwidują tzw. lukę związaną z 
podwyższeniem wieku i przyznają sądom rodzinnym jurysdykcję w sprawach, w 
których 16- i 17-latkom przedstawiono zarzuty, ale nie postawiono ich w stan 
oskarżenia, ponieważ nie ukończyli 18 roku życia. Obecnie sprawy te są odrzucane z 
powodu braku jurysdykcji. Sądy będą również zobowiązane do wystawiania 
zwalnianym nieletnim skierowań do programów i usług pomocowych.   
  
  
Rozszerzenie i usprawnienie działania ustawy Kendry   
Zmiany zapisane w uchwalonym budżecie na rok 2023 przedłużają obowiązywanie 
tzw. ustawy Kendry (Kendra's Law) do roku 2027 i wprowadzają najpoważniejsze 
poprawki merytoryczne w tej ustawie od czasu jej rewizji w 2005 r. Nowe poprawki 
pozwolą na skuteczniejsze funkcjonowanie skierowań na „wspomagane leczenie 
ambulatoryjne” (assisted outpatient treatment, AOT), usunięcie przeszkód 



proceduralnych i usprawnienie koordynacji między usługodawcami. Aby ułatwić 
przesłuchania w sprawach dotyczących AOT, lekarze będą teraz mogli składać 
zeznania wirtualnie. Sądy będą mogły wydawać skierowania AOT w przypadku 
wzrostu intensywności objawów u pacjentów. Ponadto szpitale będą teraz 
zobowiązane do udostępniania informacji o pacjentach specjalistom ds. zdrowia 
psychicznego zajmującym się egzekwowaniem skierowań AOT. Ponadto do 30 
czerwca 2026 r. stan przeprowadzi niezależne badanie dotyczące wyników leczenia 
zdrowia psychicznego osób ze skierowaniami AOT w porównaniu z osobami 
korzystającymi z usług dobrowolnych.   
   
Umożliwienie sędziom żądania badań stanu zdrowia psychicznego jako warunku 
zwolnienia w oczekiwaniu na proces   
Zmiany zapisane w uchwalonym budżecie na rok 2023 umożliwiają sądom zlecanie 
badań psychiatrycznych osób, które na podstawie jasnych i przekonujących dowodów 
wykazują oznaki choroby psychicznej w takim stopniu, że dalszy brak nadzoru 
lekarskiego może spowodować szkody dla nich samych lub osób postronnych. Po 
przeprowadzeniu badania i wydaniu orzeczenia przez lekarza takie osoby mogą zostać 
poddane przymusowemu leczeniu zgodnie z ustawą o higienie psychicznej. Ponadto 
sędziowie będą mieli dostęp do podsumowań wyników badań w celu zapewnienia 
zgodności z wszelkimi warunkami zwolnienia, w tym dotyczącymi leczenia i korzystania 
z wyznaczonych usług.   
   
Inwestycje w infrastrukturę usług i leczenia w zakresie zdrowia psychicznego   
Uchwalony budżet obejmuje znaczące inwestycje w infrastrukturę służącą do pomocy 
w sytuacjach kryzysowych związanych ze zdrowiem psychicznym:   

 35 mln USD na przygotowanie stanowej infrastruktury telefonicznej do 
uruchomienia w całym kraju infolinii 9-8-8, która ma pomóc zapobiegać 
samobójstwom i kryzysom związanym ze zdrowiem behawioralnym (w 
roku budżetowym 2024 zostanie na to przeznaczone 60 mln USD).  

 55 mln USD (27,5 mln USD ze środków stanowych i drugie tyle ze 
środków federalnych) dla szpitali na przywrócenie do 1000 miejsc na 
oddziałach psychiatrycznych.   

 11,3 mln USD na utworzenie terenowych zespołów wsparcia w zakresie 
bezpiecznych opcji (Safe Options Support, SOS) składających się ze 
specjalistów zdrowia psychicznego, którzy będą bezpośrednio i 
indywidualnie pomagać mieszkańcom stanu Nowy Jork doświadczającym 
bezdomności (począwszy od roku budżetowego 2024, co rok na ten cel 
będzie przeznaczanych 21,5 mln USD).   

 12,5 mln USD na 500 dodatkowych miejsc w ośrodkach mieszkalnych w 
celu szybszego ustabilizowania sytuacji mieszkaniowej osób w kryzysie, 
które obecnie mieszkają na ulicach, stacjach metra i w schroniskach.   

 Dodatkowe 10 mln USD na inwestycje w infrastrukturę reagowania 
kryzysowego.  

 Przywrócenie finansowania w wysokości 10,2 mln USD dla 
prowadzonych przez stan ośrodków psychiatrycznych OMH w celu 
zapewnienia odpowiedniej liczby pracowników i przepustowości.   



 9 mln USD na program umarzania kredytów w celu zrekrutowania lekarzy 
psychiatrów i personelu pielęgniarskiego.   

   
Ponadto kompleksowy plan inwestycyjny w zakresie budownictwa mieszkaniowego 
zawarty w uchwalonym budżecie przewiduje utworzenie 10 000 mieszkań 
wspomagających.   
   
Inwestycje w usługi związane z ujawnianiem dowodów i postępowaniem 
przygotowawczym   
W budżecie przewidziano 90 mln USD na wsparcie wdrożenia reformy systemu 
ujawniania dowodów oraz usług związanych z postępowaniem przygotowawczym. 
Obejmuje to nową inwestycję o wartości 65 mln USD w metody ujawniania dowodów, 
które zapewniają bezpieczeństwo publiczne, w tym koordynację całego systemu, 
technologię, rozszerzone możliwości przechowywania oraz wsparcie administracyjne. 
Przyznane środki uwzględniają także 25 mln USD na usługi związane z 
postępowaniem przygotowawczym, usługi alternatywne wobec pozbawienia wolności 
oraz programy powrotu do życia w społeczeństwie. Usługi te obejmują przypomnienia i 
monitorowanie obecności w sądzie, badania przesiewowe oraz skierowania na 
leczenie w zakresie zdrowia psychicznego i uzależnień.   
   
Cyberbezpieczeństwo   
Propozycja gubernator Hochul zawarta w tegorocznym budżecie, dotycząca inwestycji 
w ochronę stanu Nowy Jork przed cyberatakami, przewiduje przeznaczenie na 
cyberbezpieczeństwo rekordowej kwoty 61,9 mln USD – dwa razy więcej niż wynosiły 
dotychczasowe nakłady. Dzięki tym inwestycjom sfinansowane zostaną najważniejsze 
programy bezpieczeństwa, w tym rozszerzenie stanowego programu Red Team, który 
zapewni dodatkowe testy penetracyjne, rozszerzony program ćwiczeń obrony przed 
phishingiem, wykrywanie luk w zabezpieczeniach oraz dodatkowe usługi reagowania 
na cyberataki. Inwestycje te zagwarantują, że w przypadku ataku na jedną część sieci 
stan będzie w stanie odizolować i ochronić resztę systemu.   
   
Propozycja pani gubernator obejmuje również program „usług wspólnych” o wartości 
30 mln USD, który ma pomóc samorządom lokalnym i innym partnerom regionalnym w 
zakupie i wdrożeniu systemów wysokiej jakości usług cyberbezpieczeństwa, aby 
wzmocnić obronę przed atakami. Ponieważ cała stanowa infrastruktura informatyczna 
jest siecią wewnętrznych połączeń, ataki mogą szybko rozprzestrzenić się na cały 
stan. Agencje rządowe często nie dysponują środkami finansowymi lub zasobami 
niezbędnymi do ochrony swoich systemów, a niektóre z nich świadczą usługi o 
kluczowym znaczeniu – są to np. opieka zdrowotna, egzekwowanie prawa, 
zarządzanie kryzysowe, uzdatnianie wody czy wypłaty zasiłków dla bezrobotnych.   
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