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GUBERNATOR HOCHUL OGŁASZA PRZEKAZANIE 13,6 MLN USD NA 
ZWALCZANIE PRZEMOCY Z UŻYCIEM BRONI PALNEJ, POMOC OFIAROM I 
OCALAŁYM ORAZ BARDZIEJ ZDECYDOWANE REAGOWANIE STANU NA 

KRYZYS ZDROWIA PUBLICZNEGO  
  

9,1 mln USD z budżetu stanowego na koszty związane z rozszerzeniem bazy 
niemal 150 pracowników zajmujących się zapobieganiem i interwencjami w 

związku z przemocą z użyciem broni palnej  
  

2 mln USD ze środków w ramach Ustawy o interwencji w przypadku przemocy w 
społeczności dla organizacji non profit z Queens na potrzeby ofiar i rodzin 

dotkniętych przemocą z użyciem broni palnej  
  

2,5 mln USD dla Biura ds. Zapobiegania Przemocy z Użyciem Broni Palnej na 
koordynację działań międzyagencyjnych, analizę danych i kampanie świadomości 

społecznej  
  

Zdecydowanie działania stanu mające na celu zwalczanie przemocy z użyciem 
broni palnej przyczyniły się do znacznego zmniejszenia liczby strzelanin w skali 

roku (dane są dostępne w tym miejscu)  
  
  

Gubernator Kathy Hochul ogłosiła dzisiaj przekazanie 13,6 mln USD na zwalczanie 
przemocy z użyciem broni palnej, pomoc ofiarom i ocalałym, ich rodzinom oraz 
społecznościom, a także wzmocnienie reakcji władz stanu na trwający kryzys zdrowia 
publicznego w społecznościach, w których od początku 2020 r. doszło do znaczącego 
wzrostu liczby strzelanin i przestępstw z użyciem broni palnej. Kwota 9,1 mln USD 
zostanie przeznaczona na dalsze wspieranie ponad 30 organizacji non profit i szpitali, 
aby mogły one wypłacać wynagrodzenia specjalistom zajmującym się interwencjami w 
związku z przemocą z użyciem broni palnej do 2023 r., 2 mln USD zostaną 
przeznaczone na potrzeby ofiar, rodzin i społeczności dotkniętych przemocą w Queens, 
a 2,5 mln USD pomoże sfinansować działania stanowego Biura ds. Zapobiegania 
Przemocy z Użyciem Broni Palnej.  
  

„To ważne dofinansowanie pozwoli wesprzeć działania pracowników środowiskowych i 
socjalnych, rozszerzających zakres programów przerywania i ograniczania przemocy z 
użyciem broni palnej, a także świadczących usługi i pomagających ofiarom, rodzinom, 
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bliskim i sąsiadom, którzy wciąż odczuwają skutki traumy spowodowanej strzelaninami” 
– powiedziała gubernator Hochul. „Mówiłam to już wcześniej i powiem jeszcze raz: 
dość tego. Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby wspólnymi siłami zakończyć ten 
kryzys zdrowia publicznego i zapewnić bezpieczeństwo wszystkim mieszkańcom stanu 
Nowy Jork”.  
  
„Wraz z gubernator Hochul zdajemy sobie sprawę, że nie wystarczy tylko usunąć broń 
palną z ulic. Musimy również zająć się interweniowaniem i budowaniem świadomości 
społecznej, a także zapewnić rodzinom potrzebną pomoc, aby stawić czoła temu 
trwającemu od dawna kryzysowi zdrowia publicznego, który dotyka społeczności w 
całym stanie” – powiedział wicegubernator Antonio Delgado. „Stan Nowy Jork jest 
liderem w walce z przemocą z użyciem broni palnej, dlatego musimy również 
podejmować zdecydowane działania na rzecz wspierania ofiar i ocalałych”.  

  
Gubernator Hochul ogłosiła przyznanie finansowania podczas wizyty w siedzibie 
organizacji CAMBA (Brownsville In, Violence Out) na Brooklynie. 9,1 mln USD, którymi 
zarządza stanowy Wydział Służb Sądownictwa Karnego (Division of Criminal Justice 
Services, DCJS), pozwoli organizacjom non profit i szpitalom na dalsze zatrudnianie 
pracowników środowiskowych, specjalistów ds. zwalczania przemocy i pracowników 
socjalnych, którzy będą zajmować się ograniczaniem przemocy z użyciem broni palnej 
poprzez mediacje, mentoring i współpracę ze społecznością, a także będą łagodzić 
skutki traumy u ofiar przemocy i ich rodzin. Przyznane środki są kluczowym elementem 
trzyczęściowego programu pani gubernator, którego celem jest zapobieganie i 
ograniczenie przemocy z użyciem broni w całym stanie Nowy Jork poprzez potrojenie 
inwestycji w działania społeczne, rozszerzenie możliwości organów ścigania w zakresie 
wykrywania sprawców przestępstw z użyciem broni palnej oraz powołanie 
międzystanowej grupy zadaniowej ds. nielegalnej broni palnej.  
  

Powołana w styczniu przez gubernator Hochul międzystanowa grupa zadaniowa ds. 
nielegalnej broni palnej pomogła w nawiązaniu lepszej współpracy między agencjami 
ochrony porządku publicznego. Ta ścisła współpraca przyczyniła się do znacznego 
wzrostu liczby konfiskat broni i wyraźnego zmniejszenia liczby strzelanin. W ciągu 
pierwszych sześciu miesięcy 2022 r. liczba strzelanin w Nowym Jorku spadła o 12% w 
porównaniu z tym samym okresem w roku ubiegłym. W tym samym czasie liczba 
strzelanin na Brooklynie, gdzie gubernator Hochul wygłosiła czwartkowe oświadczenie, 
spadła o prawie 20%.  
  
Te wzmożone wysiłki przekładają się na postępy także poza miastem Nowy Jork. W 
ramach stanowej inicjatywy zwalczania przemocy z użyciem broni palnej (Gun Involved 
Violence Elimination, GIVE) – zarządzanej przez DCJS – lokalne agencje ochrony 
porządku publicznego otrzymują dodatkowe fundusze stanowe na personel, sprzęt, 
szkolenia i pomoc techniczną. Program GIVE wspiera 20 departamentów policji w 17 
hrabstwach w stanie Nowy Jork (poza miastem Nowy Jork), w których dochodzi do 80% 
przestępstw z użyciem broni palnej. Od stycznia do czerwca liczba strzelanin w 20 
jurysdykcjach GIVE spadła o osiem procent, a liczba ofiar strzelanin o dziewięć procent. 
Aby zapoznać się ze szczegółowymi danymi, kliknij tutaj.  
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Znacząco wzrosła też liczba konfiskat broni. W ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2022 
r. policja stanowa przejęła 694 sztuki broni – ponad dwa razy więcej niż w tym samym 
okresie ubiegłego roku. W ramach konsekwentnych działań w celu wyeliminowania 
przemocy z użyciem broni palnej od początku 2022 r. NYPD udało się przejąć ponad 
3700 sztuk broni – w tym samym czasie liczba aresztowań w związku z przestępstwami 
z użyciem broni palnej była najwyższa od 27 lat.  

  

Komisarz Wydziału Służb Sądownictwa Karnego, Rossana Rosado, powiedziała: 
„Od jesieni ubiegłego roku, kiedy to gubernator Hochul ogłosiła przyznanie 
nadzwyczajnych środków na ograniczenie przemocy z użyciem broni palnej, nasze 
zespoły pracowników środowiskowych i specjalistów ds. zwalczania przemocy w całym 
stanie przyczyniły się do uzyskania zadowalających wyników. Wciąż jednak wiele 
pozostaje do zrobienia. Konsekwentne działania gubernator Hochul na rzecz 
finansowania inicjatyw związanych z zapobieganiem przemocy z użyciem broni palnej 
pozwolą nam rozszerzyć, wzmocnić i skuteczniej wspierać te wysiłki, aby nasi partnerzy 
w całym stanie mogli nadal wykonywać niezwykłą, odważną i istotną pracę w terenie, 
dzięki której wszyscy mieszkańcy stanu Nowy Jork będą mogli cieszyć się spokojem i 
bezpieczeństwem”.  
  

2 mln USD, które stanowe Biuro ds. Pomocy Ofiarom (Office of Victim Services, OVS) 
przekaże na rzecz organizacji Community Capacity Development w Queens, zwiększą 
łączną kwotę finansowania stanowego w ramach Ustawy o interwencji w przypadku 
przemocy w społeczności (Community Violence Intervention Act, CVIA) do 8,3 mln USD 
w okresie dwóch lat. Zgodnie z ustawą CVIA część stanowych funduszy federalnych 
dostępnych w ramach Ustawy o ofiarach przestępstw (Victims of Crime Act) jest 
corocznie przeznaczana na programy służące społecznościom najbardziej dotkniętym 
przemocą z użyciem broni palnej. Organizacja Community Capacity Development 
wykorzysta przyznane środki m.in. na reagowanie kryzysowe, wynagrodzenia dla 
opiekunów społecznych, pracowników środowiskowych, pracowników socjalnych i 
tłumaczy, usługi prawne oraz doradztwo w zakresie zdrowia psychicznego, a także na 
specjalny fundusz na zaspokojenie najpilniejszych potrzeb ofiar. Wiosną tego roku 
gubernator Hochul ogłosiła pierwszą rundę finansowania programu CVIA: 6,36 mln 
USD na dwa lata dla siedmiu organizacji non profit.  
  

Dyrektor Biura ds. Pomocy Ofiarom Stanu Nowy Jork, Elizabeth Cronin, 
powiedziała: „Wiemy, że skutki przemocy z użyciem broni palnej odczuwają nie tylko 
osoby, które są celem ataku, ale także ich rodziny, osoby bliskie i całe społeczności, 
które cierpią z powodu straty, szoku i traumy – tak jak to miało miejsce w East Buffalo. 
Biuro ds. Pomocy Ofiarom robi wszystko, co w jego mocy, aby zapewnić dostęp do 
usług, zasobów i pomocy ofiarom i ocalałym z przestępstw z użyciem broni palnej. 
Jesteśmy dumni, że możemy wspierać organizacje non profit poprzez finansowanie w 
ramach ustawy CVIA. Dziękujemy gubernator Hochul za jej konsekwentne działania w 
tej ważnej sprawie”.  
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Inwestycje te wpisują się w stanowe działania mające na celu ochronę zdrowia 
publicznego przed przemocą z użyciem broni palnej, które identyfikują jej źródło, 
blokują rozprzestrzenianie i ograniczają ją poprzez aktywność w społecznościach i 
ułatwianie ofiarom kontaktu z podmiotami oferującymi odpowiednie usługi i wsparcie. 
Ponadto Biuro ds. Zapobiegania Przemocy z Użyciem Broni Palnej działające w ramach 
stanowego Departamentu Zdrowia otrzyma 2,5 mln USD na koordynację 
międzyagencyjnych działań na rzecz ograniczenia przemocy z użyciem broni, analizę 
danych i wspieranie działań na rzecz świadomości społecznej.  
  

Komisarz stanowego Departamentu Zdrowia, dr Mary T. Bassett, powiedziała: 
„Przemoc z użyciem broni palnej jest kwestią zdrowia publicznego, a pierwszym 
krokiem do ograniczenia tej przemocy oraz związanych z nią skutków zdrowotnych i 
cierpienia jest inwestowanie w społeczności. W ramach zobowiązania gubernator 
Hochul do zmniejszenia liczby przypadków przemocy z użyciem broni palnej w stanie 
Nowy Jork, przyznane środki zasilą zaufane organizacje społeczne, które od dawna 
pracują na rzecz zakończenia tych bezsensownych tragedii”.  

  

Senator Chuck Schumer powiedział: „Przeciwdziałanie epidemii przemocy z użyciem 
broni palnej wymaga sfinansowania i wykorzystania wszystkich dostępnych narzędzi, w 
tym grup interwencyjnych stosujących sprawdzone metody ograniczenia przemocy i 
ratowania życia. Z dumą mogę powiedzieć, że w ramach niedawno uchwalonej 
dwupartyjnej ustawy o bezpieczeństwie broni palnej zapewniliśmy rekordowe 
zwiększenie środków na programy CVIA o 250 mln USD. Chcę też dodać, że będę 
walczył o dalsze wsparcie federalne dla tych programów, które skutecznie poprawiają 
bezpieczeństwo naszych mieszkańców”.  
  
Senator Kirsten Gillibrand powiedziała: „W czasie gdy mieszkańcy naszego stanu i 
całego kraju wciąż borykają się z plagą przemocy z użyciem broni palnej, przyznane 
dziś środki zapewnią bardzo potrzebne wsparcie ofiarom i ocalałym oraz pomogą 
powstrzymać przestępczość u źródła. Będę nadal robić wszystko, co w mojej mocy, aby 
zwalczać przemoc z użyciem broni palnej i ratować życie naszych mieszkańców”.  

  

Członek Izby Reprezentantów, Jerrold Nadler, powiedział: „Przemoc z użyciem 
broni palnej dotknęła wiele społeczności w całym kraju – również w stanie Nowy Jork. 
Mamy moralny obowiązek rozwiązać ten problem, a przyznane dziś środki będą 
ważnym krokiem w kierunku przeciwdziałania negatywnym skutkom przemocy z 
użyciem broni palnej. Konsekwentnie walczę o to w Kongresie, opracowując akty 
prawne takie jak «Ustawa o ochronie dzieci» (Protecting Our Kids Act) i głosując za 
przyjęciem dwupartyjnej «Ustawy o poprawie bezpieczeństwa lokalnego» (Bipartisan 
Safer Communities Act). Wyrażam uznanie dla gubernator Hochul za pionierskie 
działania w stanie Nowy Jork i liczę na dalszą udaną współpracę w walce z epidemią 
przemocy z użyciem broni palnej”.  
  
Liderka większości Senatu, Andrea Stewart-Cousins, powiedziała: „Ochrona 
naszych społeczności przed plagą przemocy z użyciem broni palnej jest kwestią o 
największym znaczeniu. Priorytetem Konferencji Demokratycznej Senatu jest 



wspieranie sprawdzonych programów na poziomie lokalnym w ramach całościowego 
podejścia polegającego na traktowaniu przemocy z użyciem broni jako zagrożenia dla 
zdrowia publicznego w naszym stanie i kraju. Cieszę się, że pani gubernator – we 
współpracy z legislaturą – konsekwentnie zajmuje się pozyskiwaniem kluczowych 
środków, które pozwalają zwiększyć zasięg działań zapobiegających przemocy z 
użyciem broni palnej oraz usprawnić usługi wspomagające leczenie ofiar i ocalałych”.  

  
Kwota 9,1 mln USD została przeznaczona na następujące programy:  
  
Programy dotyczące miasta Nowy Jork i Long Island  

  
• Brownsville Think Tank Matters (Brooklyn): jedno stanowisko, 75 000 USD  
• CAMBA (Brownsville In Violence Out – Brooklyn): trzy stanowiska, 

120 000 USD  
• CCI (RISE/Brooklyn, Save Our Streets/Bronx oraz Neighborhood Safety 

Initiatives/Harlem): sześć stanowisk, 420 000 USD  
• The Central Family Life Center (Staten Island): trzy stanowiska, 136 800 

USD  
• East Flatbush Village (Brooklyn): dwa stanowiska, 120 000 USD  
• Elite Learners (Brownsville, Prospect Lefferts Gardens, Brookdale 

Hospital, Kings County Hospital): 11 stanowisk, 660 000 USD  
• Garden of Gethsemane Ministries (Harlem): dwa stanowiska, 50 000 USD  
• Gateway Community Empowerment (Brooklyn): jedno stanowisko, 36 000 

USD  
• Jewish Community Center of Greater Coney Island: trzy stanowiska, 

175 695 USD  
• LIFECamp (program działań lokalnych/Queens i Jamaica Hospital): sześć 

stanowisk, 240 000 USD  
• Szpital Northwell (South Shore University Hospital, Cohen Children's 

Medical Center, State Island University Hospital): pięć stanowisk, 557 500 
USD  

• Guns Down, Life Up (Wydział Zdrowia i Szpitali Miasta Nowy 
Jork/Lincoln): trzy stanowiska, 191 382 USD  

• Kings Against Violence Initiative (Kings County Hospital): trzy stanowiska, 
180 000 USD  

• Southside United (Brooklyn): dwa stanowiska, 92 000 USD  
• Street Corner Resources (program działań lokalnych/Harlem i Harlem 

Hospital): sześć stanowisk, 300 000 USD  
• Urban Youth Alliance International (Bronx): trzy stanowiska, 156 975 USD  

  

Stanowe programy społeczne i dotyczące szpitali (programy SNUG prowadzone 
przez DCJS):  
  

• Albany: Trinity Alliance, osiem stanowisk, 459 937 USD; Albany Medical 
Center, trzy stanowiska, 247 573 USD  

• Bronx: Jacobi Medical Center, 10 stanowisk, 914 000 USD  



• Buffalo: Erie County Medical Center, 12 stanowisk, 855 000 USD  
• Hempstead: Family and Children's Association, jedno stanowisko: 48 260 

USD  
• Mt. Vernon: Family Services of Westchester, trzy stanowiska, 146 416 

USD  
• Newburgh: RECAP, trzy stanowiska, 160 200 USD  
• Poughkeepsie: Family Services, trzy stanowiska, 160 200 USD  
• Rochester: PathStone, siedem stanowisk, 427 800 USD; Center for 

Dispute Resolution, trzy stanowiska, 100 000 USD  
• Syracuse: Syracuse Community Connections, siedem stanowisk, 422 420 

USD; SUNY Upstate Medical Center, trzy stanowiska, 282 980 USD  
• Troy: Trinity Alliance, jedno stanowisko, 42 748 USD  
• Yonkers: YMCA of Yonkers, dwa stanowiska, 101 600 USD  
• Wyandanch: Rada ds. Możliwości Ekonomicznych w Suffolk (Economic 

Opportunity Council of Suffolk), jedno stanowisko, 44 570 USD  
  
12 programów środowiskowych SNUG wspieranych przez DCJS otrzyma około 900 000 
USD na podwyżki płac i inne potrzeby. DCJS przeznacza 254 000 USD na pomoc 
techniczną i wsparcie administracyjne sieci programów SNUG.  
  

W budżecie na rok 2023 przyjętym przez panią gubernator i legislaturę stanową 
przewidziano 227 mln USD na inicjatywy mające na celu intensyfikację działań 
zapobiegających przemocy z użyciem broni palnej, prowadzone zarówno przez organy 
ścigania, jak i organizacje społeczne. DCJS zamierza rozdysponować te środki w 
następujący sposób:  
  

• 20,9 mln USD na inicjatywy SNUG i lokalne działania mające na celu: 
ograniczenie przemocy z użyciem broni palnej w celu wsparcia 
dodatkowych programów SNUG, zwiększenie liczby programów, które 
pomogą zaspokoić podstawowe potrzeby młodzieży w trudnej sytuacji, 
organizację szkoleń przygotowujących do podjęcia pracy i praktyk 
zawodowych rozwijających przydatne umiejętności oraz uruchomienie 
programu rekrutacji i utrzymania pracowników środowiskowych, a także 
ok. 4 mln USD środków federalnych zarządzanych przez Biuro ds. 
Pomocy Ofiarom na wprowadzenie usług socjalnych do programów 
SNUG.  

• 18,2 mln USD dla agencji ochrony porządku publicznego, które 
uczestniczą w inicjatywie GIVE. Jest to największa inwestycja stanu Nowy 
Jork w ten program, która ma na celu wdrożenie sprawdzonych strategii w 
celu zmniejszenia liczby strzelanin i ratowania życia w 20 społecznościach 
w 17 hrabstwach najbardziej dotkniętych przemocą z użyciem broni 
palnej.  

• 15 mln USD dla dziesięciu Centrów Analiz Przestępczości (Crime Analysis 
Center), które gromadzą i udostępniają dane na temat przestępczości – w 
tym dane dotyczące broni palnej – ponad 350 stanowym i lokalnym 
agencjom ochrony porządku publicznego, służąc jako kluczowe źródło 
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informacji w działaniach mających na celu powstrzymanie, badanie i 
wykrywanie sprawców przestępstw, w tym przestępstw z użyciem broni 
palnej.  

  
Wydział Służb Sądownictwa Karnego jest wielofunkcyjną agencją wymiaru 
sprawiedliwości, do której obowiązków należą: szkolenie pracowników organów 
ścigania; gromadzenie i analizowanie danych dotyczących przestępczości w skali 
całego stanu; przechowywanie informacji o historii kryminalnej i akt z odciskami palców; 
nadzór administracyjny nad stanowym bankiem danych DNA, we współpracy z Policją 
Stanu Nowy Jork; finansowanie i nadzór nad programami nadzoru kuratorskiego i 
resocjalizacji; zarządzanie federalnymi i stanowymi funduszami na rzecz wymiaru 
sprawiedliwości w sprawach karnych; wspieranie agencji związanych z wymiarem 
sprawiedliwości w sprawach karnych w całym stanie oraz zarządzanie stanowym 
rejestrem przestępców seksualnych. Profil agencji można obserwować na Twitterze i 
Facebooku.  
 
Biuro ds. Pomocy Ofiarom finansuje ponad 200 programów pomocy ofiarom, które 
świadczą bezpośrednie usługi, takie jak doradztwo kryzysowe, rzecznictwo, udzielanie 
schronienia w nagłych wypadkach, cywilna pomoc prawna i pomoc w relokacji, dla ofiar 
i ich rodzin. Agencja zapewnia również pomoc finansową i refundację kosztów leczenia 
i poradnictwa dla kwalifikujących się ofiar przestępstw, pokrycie kosztów pogrzebu i 
pochówku, utraconych zarobków i wsparcie, a także inną pomoc. Profil agencji można 
obserwować na Twitterze i Facebooku.  
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