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GUBERNATOR HOCHUL OGŁASZA GŁÓWNE INICJATYWY I INWESTYCJE W 
ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO MAJĄCE NA CELU 

OGRANICZENIE PRZEMOCY Z UŻYCIEM BRONI PALNEJ I BRUTALNYCH 
PRZESTĘPSTW  

    
    Projekt zakłada zwiększenie liczby społecznych jednostek stabilizacyjnych 
Policji Stanu Nowy Jork, rozszerzenie udziału funkcjonariuszy w federalnych 

grupach zadaniowych oraz zwiększenie liczebności wydziału poprzez 
udostępnienie czterech toków szkolenia na akademii  

          
Projekt zakłada podwojenie funduszy stanowych na uznaną w całym kraju 

Inicjatywę zwalczania przemocy z użyciem broni palnej (GIVE) i ponad trzykrotne 
zwiększenie dotacji dla 62 prokuratur okręgowych w całym stanie   

   
Projekt przewiduje rekordowe inwestycje w programy stanowiące alternatywę dla 

więzienia i programy readaptacyjne mające na celu ograniczenie zjawiska 
recydywy oraz wyjaśnienie przepisów dotyczących wyjścia za kaucją w trosce o 

bezpieczeństwo mieszkańców stanu Nowy Jork   
   

Projekt zakłada bardziej zdecydowaną reakcję stanu na problem napływu 
fentanylu do lokalnych społeczności  

  
  

Gubernator Kathy Hochul ogłosiła dzisiaj w ramach orędzia stanowego na rok 2023 
główne inicjatywy i inwestycje w zakresie bezpieczeństwa publicznego, rozszerzając 
zakres sprawdzonych programów i usług w celu dalszego ograniczania przemocy z 
użyciem broni palnej i innych przestępstw z użyciem przemocy, zmniejszenia zjawiska 
recydywy, powstrzymania napływu śmiercionośnego fentanylu oraz poprawy 
skuteczności systemu sądowego, którego działanie zostało zakłócone przez pandemię. 
Gubernator zaproponowała kompleksowy plan zwiększenia liczby społecznych 
jednostek stabilizacyjnych Policji Stanu Nowy Jork, zwiększenia udziału policjantów 
stanowych w federalnych grupach zadaniowych oraz powiększenia szeregów policji 
stanowej poprzez udostępnienie aż czterech toków szkolenia na akademii. Gubernator 
Hochul zaproponowała również podwojenie funduszy na uznaną w całym kraju stanową 
Inicjatywę zwalczania przemocy z użyciem broni palnej (Gun Involved Violence 
Elimination, GIVE), ponad trzykrotne zwiększenie dotacji na ściganie przestępstw dla 62 
prokuratur okręgowych w całym stanie, a także zainwestowanie rekordowych funduszy 



w programy stanowiące alternatywę dla więzienia i programy readaptacyjne mające na 
celu ograniczenie zjawiska recydywy, zwiększenie szans osób powracających do życia 
w społeczeństwie po odbyciu kary pozbawienia wolności, a także poprawę jakości życia 
i zwiększenie bezpieczeństwa w lokalnych społecznościach.   
  
„Bezpieczeństwo publiczne jest moim najwyższym priorytetem” – powiedziała 
gubernator Hochul. „Jestem zdecydowana użyć każdego dostępnego narzędzia, aby 
chronić mieszkańców tego stanu, rozwiązać problem przemocy z użyciem broni palnej i 
brutalnych przestępstw oraz inwestować w sprawdzone rozwiązania, które zapewnią 
bezpieczeństwo lokalnym społecznościom”.   
   
„Władze stanu Nowy Jork podejmują zdecydowane działania na rzecz ograniczania 
przestępczości, poprawy bezpieczeństwa w dzielnicach mieszkalnych i przełamywania 
cyklu recydywy” – powiedział wicegubernator Delgado. „Te bezpośrednie inwestycje 
w nasze społeczności zapewnią bezpieczeństwo mieszkańcom i umożliwią dalszy 
rozwój stanu Nowy Jork”.  
   
Nowe inwestycje zapowiadane przez panią gubernator pozwolą Policji Stanu Nowy 
Jork, Wydziałowi Służb Sądownictwa Karnego oraz Departamentowi Więziennictwa i 
Nadzoru Społecznego na dalsze finansowanie programów i usług, które okazały się 
skuteczne. Gubernator Hochul będzie również współpracować z legislaturą stanową 
nad wyjaśnieniem przepisów dotyczących zwolnienia za kaucją, aby przywrócić 
zaufanie do naszego systemu sądownictwa karnego.    
   
Pełniący obowiązki nadkomisarza Policji Stanu Nowy Jork, Steven A. Nigrelli, 
powiedział: „Skupiamy się na współpracy z partnerami z organów ścigania, starając się 
wykorzystać sukcesy w eliminacji nielegalnej broni z naszych dzielnic i ograniczaniu 
przemocy z użyciem broni palnej w całym stanie. Propozycja gubernator Hochul 
zapewnia nam dodatkowe środki niezbędne do pełnej realizacji tej misji. Doceniamy 
działania pani gubernator i jej konsekwentne wsparcie udzielane policji stanowej”.   
   
Komisarz Wydziału Służb Sądownictwa Karnego, Rossana Rosado, powiedziała: 
„Gubernator Hochul opracowała kompleksową strategię, która ma zapewnić 
bezpieczeństwo mieszkańcom stanu Nowy Jork i zagwarantować dostęp do sprawnie 
działającego wymiaru sprawiedliwości. Rozszerzając i wzmacniając programy, które 
okazały się skuteczne pod względem zapobiegania przemocy z użyciem broni palnej, 
ograniczania zjawiska recydywy i zaspokajania potrzeb społeczności, pani gubernator 
konsekwentnie pracuje nad poprawą bezpieczeństwa w naszym stanie. Dziękuję 
gubernator Hochul za jej niezłomne działania i wspieranie skutecznych strategii 
bezpieczeństwa publicznego, takich jak inicjatywa GIVE, Sieci Centrów Analiz 
Przestępczości (Crime Analysis Center Network), programy stanowiące alternatywę dla 
więzienia i aresztów oraz finansowanie niedawnych reform wymiaru sprawiedliwości, 
dotyczących m.in. ujawniania dowodów i postępowań przygotowawczych”.   
   
Pełniący obowiązki komisarza Departamentu Więziennictwa i Nadzoru 
Społecznego, Anthony J. Annucci, powiedział: „Nasz departament jest dumny z 



pracy, jaką wykonują nasi kuratorzy sądowi, śledczy i inni partnerzy pilnujący porządku 
publicznego uczestniczący w inicjatywie GIVE, która zaowocowała przejęciem znacznej 
liczby nielegalnej broni palnej, chroniąc tym samym mieszkańców stanu Nowy Jork. 
Wyrażam uznanie dla pani gubernator za zrównoważone, wielopłaszczyznowe 
podejście do bezpieczeństwa publicznego, polegające na zwiększeniu finansowania 
inicjatywy GIVE, zapewnieniu środków na programy stanowiące alternatywę dla 
więzienia, a także rozszerzeniu zakresu stosowania przez departament monitoringu 
elektronicznego i wzmocnionego intensywnego nadzoru w ramach Programu nadzoru w 
celu zapobiegania agresywnym zachowaniom (Supervision Against Violent 
Engagement, SAVE)”.   
   
Policja Stanu Nowy Jork (New York State Police, NYSP)  
Społeczne jednostki stabilizacyjne odegrały kluczową rolę w wielopłaszczyznowym 
podejściu policji stanowej do przejmowania nielegalnej broni palnej oraz zapewniły 
lokalnym ośrodkom policji, które nie dysponują wystarczającą liczbą funkcjonariuszy, 
środki do proaktywnego reagowania na wzrost przestępczości i pojawiające się 
problemy. Policjanci, w tym funkcjonariusze wyposażeni w psy, oraz śledczy 
przydzieleni do tych jednostek stosują różnorodne taktyki, takie jak ukierunkowane 
działania, specjalne patrole, a także współpraca z właścicielami firm i członkami 
społeczności, aby rozwiązać problem przemocy i poprawić jakość życia w dzielnicach 
mieszkalnych. Jednostki stabilizacyjne zajmują się również powstrzymywaniem 
działalności przestępczej, pomagając lokalnym społecznościom w zwiększeniu fizycznej 
obecności policji oraz konsultując się z mieszkańcami w celu poznania ich problemów. 
Propozycja gubernator Hochul pozwoli zwiększyć liczbę tych jednostek z 16 do 25.   
   
Policja stanowa zwiększy swoją obecność w federalnych grupach zadaniowych, 
rozszerzając współpracę z partnerami w celu eliminacji nielegalnej broni palnej z ulic i 
ograniczenia brutalnych przestępstw. Uczestnictwo w tych grupach zadaniowych 
zapewni także szerszy dostęp do informacji i danych wywiadowczych. Ponadto 
federalne grupy zadaniowe dysponują uprawnieniami i środkami umożliwiającymi 
sprawne działanie między granicami stanów, hrabstw i gmin. Gubernator zapowiedziała 
też współpracę z prokuratorami i policją w celu umożliwienia przesyłania śladów DNA 
znalezionych na broni palnej użytej do popełniania przestępstw w stanie Nowy Jork do 
stanowego banku danych DNA. Dzięki temu będzie można je szybciej analizować i 
wykorzystać metody naukowe do skuteczniejszego wykrywania sprawców przestępstw.   
   
Gubernator zaproponuje ponadto przekazanie dodatkowych środków na uruchomienie 
czterech toków kształcenia w akademii policji stanowej, aby przyspieszyć odbudowę 
stanu osobowego. Dzięki temu wydział będzie mógł skierować więcej funkcjonariuszy 
do walki z poważnymi przestępstwami.   
   
Wydział Służb Sądownictwa Karnego Stanu Nowy Jork (New York State Division 
of Criminal Justice Services, DCJS)   
Przed pandemią COVID-19 w stanie Nowy Jork odnotowano rekordowy spadek liczby 
przypadków przemocy z użyciem broni palnej dzięki wieloaspektowemu wykorzystaniu 
sprawdzonych programów i strategii, takich jak GIVE, społeczne jednostki 



stabilizacyjne, program terenowy SNUG, współpraca międzyagencyjna, analiza 
przestępczości, a także wymiana danych i informacji między lokalnymi, stanowymi i 
federalnymi organami ścigania. W 2019 r. w stanie Nowy Jork odnotowano 304 
zabójstwa z użyciem broni palnej, co stanowi drugą najniższą liczbę w ciągu 10 lat od 
roku 2011 do 2020. Mniej zabójstw odnotowano tylko w 2017 r.: 296. Liczba strzelanin 
skutkujących obrażeniami ciała oraz liczba ofiar strzelanin zgłaszanych przez 20 
departamentów policji uczestniczących w programie GIVE również spadała od roku 
2016 do roku 2019, kiedy to oba te wskaźniki osiągnęły 10-letnie minimum. Wskaźniki 
przestępczości także spadały co roku przez siedem lat, osiągając najniższy poziom w 
2019 r. Nowy Jork był najbezpieczniejszym z 10 największych stanów w kraju.   
   
Liczba przypadków przemocy z użyciem broni palnej gwałtownie wzrosła w całym kraju 
w latach 2020 i 2021, kiedy to Nowy Jork i inne stany stanęły w obliczu pandemii, która 
miała wpływ na każdy aspekt życia i znacząco zakłóciła funkcjonowanie systemu 
karnego i sądowego. Pojawiły się także niespotykane od dziesięcioleci niepokoje 
społeczne. Również w ubiegłym roku w całym kraju i w stanie Nowy Jork wzrosła liczba 
zgłaszanych przestępstw. Aby zaradzić dalszemu pogarszaniu się bezpieczeństwa 
publicznego, gubernator Hochul przeznaczyła w 2022 r. 227 mln USD na inicjatywy 
związane z bezpieczeństwem publicznym. Dzięki tej inwestycji w całym stanie 
odnotowano znaczące postępy. Z ulic zniknęło ponad 10 000 sztuk nielegalnej broni 
palnej, a wstępne dane pokazują, że w społecznościach uczestniczących w programie 
GIVE liczba strzelanin spadła o 16%. Liczba morderstw w całym stanie spadła z kolei o 
10%. W porównaniu z okresem przed pandemią (od 2017 do 2019 r.) liczba brutalnych 
przestępstw w mieście Nowy Jork wzrosła o 32%. Natomiast w gminach poza 
metropolią nowojorską odnotowano niewielki, 4-procentowy wzrost liczby przestępstw 
tego rodzaju.  
  
Środki na inicjatywę GIVE zostaną podwojone do 36 mln USD, co pozwoli na 
rozszerzenie zastosowania strategii opartych na dowodach naukowych (działania 
policyjne w punktach zapalnych, odstraszanie ukierunkowane, zapobieganie 
przestępczości poprzez architekturę krajobrazu oraz działania terenowe), a także na 
zatrudnienie ponad 150 funkcjonariuszy i prokuratorów zajmujących się wyłącznie 
zwalczaniem przemocy z użyciem broni palnej w swoich społecznościach. Inicjatywa 
wspiera 20 wydziałów policji w 17 hrabstwach, w których dochodzi do ponad 80 procent 
przestępstw z użyciem przemocy w stanie Nowy Jork poza metropolią nowojorską: 
Albany, Broome, Chautauqua, Dutchess, Erie, Monroe, Nassau, Niagara, Oneida, 
Onondaga, Orange, Rensselaer, Rockland, Schenectady, Suffolk, Ulster i Westchester. 
Prokuratury okręgowe, wydziały kuratorskie, biura szeryfów i inni partnerzy w tych 
hrabstwach również otrzymują fundusze w ramach tej inicjatywy.   
  
Środki na pomoc dla prokuratury wzrosną ponad trzykrotnie, do 40 mln USD, które 
zostaną przeznaczone na zatrudnienie dodatkowych prokuratorów w 62 prokuratorach 
okręgowych. Stan przyzna też ponownie 40 mln USD na finansowanie ujawniania 
dowodów w 57 hrabstwach poza metropolią nowojorską, które wprowadziły prawo 
dotyczące ujawniania dowodów oraz zmiany w przepisach dotyczących wyjścia za 
kaucją, obowiązujące od 1 stycznia 2020 r. Do tej pory stan przyznał hrabstwom 80 mln 



USD, które zostały przeznaczone na szkolenia, personel, nadgodziny, wsparcie 
administracyjne, sprzęt, oprogramowanie i wymianę danych. Hrabstwa musiały 
przedstawić DCJS plany, w których priorytetowo potraktowano wnioski dotyczące 
prokurator okręgowych, lokalnych departamentów policji i biur szeryfów. Fundusze 
mogły również zostać przeznaczone na postępowania przygotowawcze i zwiększony 
nadzór nad sprawami w związku z reformą przepisów dotyczących wyjścia za kaucją, a 
także na organizacje non profit oraz laboratoria kryminalistyczne.   
   
DCJS rozszerzy również swoją Sieć Centrów Analiz Przestępczości, która stanowi 
model krajowy oraz podstawę stanowych i lokalnych działań mających na celu 
zapobieganie, badanie i wykrywanie sprawców przestępstw. Od tej pory jednym z 
centrów będzie miasto Nowy Jork. Nowe centrum dołączy do 10 innych, 
zlokalizowanych w hrabstwach Albany, Broome, Erie, Franklin, Monroe, Niagara, 
Oneida, Onondaga, Orange i Suffolk, które obsługują ponad 350 agencji porządku 
publicznego z prawie 43 hrabstw i rozpatrują ponad 60 000 wniosków rocznie.    
   
Centra wspierane przez DCJS we współpracy z lokalnymi organami ścigania pomogły 
lokalnym władzom w wykrywaniu sprawców morderstw, strzelanin, napadów, 
przestępstw z nienawiści, seryjnych włamań, a także przestępstw popełnionych przez 
krajowe i regionalne zorganizowane grupy przestępcze. Nowojorskie centrum będzie 
rozwijać i wzmacniać współpracę z partnerami z pięciu dzielnic, w tym z 
Departamentem Policji Miasta Nowy Jork, w celu zapewnienia sprawnej wymiany 
danych i informacji w obrębie całego stanu. Nowe centrum będzie również 
zintegrowane z istniejącym regionalnym centrum analiz kryminalnych zlokalizowanym w 
Obszarze o wysokiej intensywności handlu narkotykami Nowy Jork-New Jersey (High 
Intensity Drug Trafficking Area, HIDTA), którego głównym zadaniem jest ograniczanie 
nielegalnego handlu narkotykami i przemocy z użyciem broni palnej.    
   
Gubernator Hochul zaproponuje również dodatkowe fundusze na powstrzymanie 
napływu fentanylu do stanu. Do HIDTA zostaną oddelegowani dodatkowi analitycy 
kryminalni zajmujący się dystrybucją fentanylu i związanymi z nim zgonami, a stan 
ustanowi grant na innowacje w zakresie przeciwdziałania napływowi fentanylu dla 
prokuratorów, umożliwiając im m.in. namierzanie łańcuchów dostaw i ściganie spraw 
związanych ze zgonami spowodowanymi przedawkowaniem.   
   
Ponadto trzykrotnie zwiększone zostanie finansowanie 20 grup zadaniowych ds. 
readaptacji działających na poziomie hrabstw, które we współpracy z lokalnymi 
agencjami rządowymi i organizacjami społecznymi będą świadczyć usługi w zakresie 
opieki środowiskowej, koordynacji i stabilizacji. DCJS przeznaczy na ten cel 12 mln 
USD, co pozwoli grupom zadaniowym pomóc 7500 osobom rocznie (o 5000 więcej niż 
dotychczas). Oprócz pomocy w zaspokajaniu potrzeb behawioralnych oraz związanych 
ze zdrowiem, zatrudnieniem i edukacją, inwestycja ta rozszerzy zakres usług 
stabilizacyjnych dla osób w sytuacji kryzysowej, zrekompensuje początkowe koszty 
mieszkania i transportu, zapewni stypendia oraz zachęty do szkoleń zawodowych i 
zatrudnienia, a także wesprze partnerów środowiskowych, którzy świadczą kluczowe 
usługi na rzecz osób powracających do życia w społeczeństwie.   



   
Programy stanowiące alternatywę dla więzienia pomagają w znalezieniu możliwości 
leczenia i potrzebnych usług, ograniczają stosowanie kary pozbawienia wolności, 
oszczędzają pieniądze podatników i poprawiają bezpieczeństwo publiczne poprzez 
zmniejszenie liczby recydywistów. Podwojenie funduszy na te programy do 30 mln USD 
umożliwi szerszy dostęp do tych z nich, które okazały się skuteczne i zapewniają 
znaczny zwrot z inwestycji: 4 dolary na każdego wydanego 1 dolara. Inicjatywa stanu 
Nowy Jork zwiększy zakres tych usług, stworzy najlepszą w kraju sieć programów 
środowiskowych i ograniczy liczbę przypadków ponownych aresztowań osób 
oczekujących na proces.    
   
Jednocześnie stan utrzyma poziom inwestycji w finansowanie usług związanych z 
postępowaniami przygotowawczymi we wszystkich hrabstwach poza metropolią 
nowojorską. Środki te pozwolą zapewnić ciągłość usług związanych z postępowaniami 
przygotowawczymi, w tym badania i oceny, nadzór, scentralizowany system 
zarządzania sprawami oraz dedykowaną wymianę informacji z instytucjami sądowymi. 
Wydziały kuratorskie i działający lokalnie usługodawcy otrzymają te ważne fundusze na 
rozszerzenie i wzmocnienie usług, które zwiększają bezpieczeństwo publiczne i 
sprawiają, że więcej osób trafia przed oblicze sprawiedliwości.   
   
Departament Więziennictwa i Nadzoru Społecznego (Department of Corrections 
and Community Supervision, DOCCS)   
Departament Więziennictwa i Nadzoru Społecznego rozszerzy pilotażowy Program 
nadzoru w celu zapobiegania agresywnym zachowaniom (Supervision Against Violent 
Engagement, SAVE) z Rochester na Albany, Buffalo i Syracuse. Osoby przebywające 
na zwolnieniu warunkowym, u których stwierdzono najwyższy poziom ryzyka 
ponownego popełnienia przestępstwa, zostaną objęte elektronicznym monitoringiem i 
intensywnym nadzorem.    
DOCCS otrzyma również dodatkowe środki na zatrudnienie pełnoetatowego starszego 
kuratora sądowego, który będzie pełnił funkcję koordynatora danych w każdej z 
jurysdykcji inicjatywy GIVE, co ułatwi zbieranie informacji i ich wymianę na poziomie 
lokalnym. Propozycja przewiduje także umieszczenie pełnoetatowego starszego 
śledczego w Biurze Dochodzeń Specjalnych (Office of Special Investigations, OSI) w 
DOCCS w każdej z jurysdykcji grupy zadaniowej policji stanowej ds. przemocy z 
użyciem broni palnej, który będzie uczestniczyć w spotkaniach i zbierać informacje 
między jurysdykcjami.    
  
Stabilizacja służb pożarniczych w całym stanie w celu usprawnienia reagowania 
w sytuacjach kryzysowych  
Jednostki ochotniczej straży pożarnej obsługują ponad 9 milionów osób, czyli prawie 
połowę populacji stanu Nowy Jork. W ostatnich latach jednak w ponad trzech czwartych 
z tych jednostek odnotowano spadek liczby osób chętnych do wolontariatu i służby. 
Jednocześnie w latach 1997-2020 liczba wezwań do interwencji wzrosła o 29%. Te dwa 
czynniki spowodowały znaczny wzrost liczby tzw. wezwań przekazanych, w których 
jednostka odpowiadająca na wezwanie musi zwrócić się o pomoc do sąsiedniej 
jednostki. W stanie Nowy Jork w latach 2000-2020 liczba wezwań przekazanych 



wzrosła o 151%, podczas gdy w skali kraju wzrost ten wyniósł tylko 61%. Spowodowało 
to znaczne obciążenie zasobów i personelu jednostek zarówno ochotniczej, jak i 
zawodowej straży pożarnej. Aby zwiększyć skuteczność rekrutacji i zatrzymać 
strażaków, gubernator Hochul przygotuje projekt ustawy pozwalającej gminom na 
wypłacanie skromnych wynagrodzeń uprawnionym strażakom-ochotnikom, a także 
zakładającej utworzenie funduszu stanowego, który pokryje część kosztów związanych 
z podstawowym szkoleniem strażaków. Fundusz zrekompensuje także część 
wynagrodzeń, które przepadają, gdy strażacy-ochotnicy przebywają na szkoleniu.  
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