
 

 

 

 

 

 

 

 

1 listopada 2021 r.       Rozporządzenie wykonawcze 2021-29 

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE WDRAŻAJĄCE KOMPLEKSOWE PODEJŚCIE 
DO OGRANICZENIA PRZEMOCY Z UŻYCIEM BRONI PALNEJ W STANIE ILLINOIS 

ZWAŻYWSZY, ŻE przemoc z użyciem broni palnej jest kryzysem zdrowia publicznego, który 
wymaga zbiorowej uwagi decydentów, usługodawców w zakresie usług społecznych i zdrowia 
psychicznego, organizacji społecznych i mieszkańców w całym stanie Illinois; oraz 

ZWAŻYWSZY, ŻE przemoc z użyciem broni palnej niszczy społeczności w całym stanie, zarówno 
poprzez natychmiastową utratę życia, jak i długotrwałe, szkodliwe skutki traumy, jakiej doświadczają 
ofiary, świadkowie i mieszkańcy społeczności; oraz 

ZWAŻYWSZY, ŻE przemoc z użyciem broni palnej powoduje znaczną liczbę możliwych do 
uniknięcia obrażeń i zgonów, które wpływają na społeczny i ekonomiczny dobrostan mieszkańców 
tego stanu; oraz 

ZWAŻYWSZY, ŻE stan Illinois uznaje, że przemoc z użyciem broni palnej ma nieproporcjonalnie 
duży wpływ na społeczność czarnoskórą, latynoską i inne społeczności kolorowe, co jest wynikiem 
rasizmu systemowego; oraz 

ZWAŻYWSZY, ŻE narażenie na przemoc zakłóca rozwój młodzieży, szkodzi zdrowiu 
psychicznemu i fizycznemu oraz zwiększa prawdopodobieństwo ryzykownych zachowań, w tym 
przemocy w przyszłości; oraz 

ZWAŻYWSZY, ŻE  Amerykańskie Stowarzyszenie Zdrowia Publicznego (American Public Health 
Association, APHA) wezwało do przyjęcia podejścia opartego na wiedzy o traumie w celu 
przeciwdziałania podstawowym przyczynom przemocy w Stanach Zjednoczonych; oraz 

ZWAŻYWSZY, ŻE podejście oparte na wiedzy o traumie uznaje przemoc za coś więcej niż tylko 
działanie „złych jednostek”, a zamiast tego za negatywny skutek zdrowotny wynikający z narażenia 
na liczne czynniki ryzyka, w tym systemową i zinstytucjonalizowaną traumę; oraz 

ZWAŻYWSZY, ŻE APHA wezwało lokalne, stanowe i federalne agencje rządowe do przyjęcia, 
inwestowania, rozszerzania i wspierania opartych na dowodach i obiecujących podejść do zdrowia 
publicznego w zakresie zapobiegania przemocy; oraz  

ZWAŻYWSZY, ŻE zastosowanie podejścia do zdrowia publicznego może skutecznie zmniejszyć 
przestępczość i przemoc z użyciem broni palnej poprzez systematyczne badanie danych dotyczących 
przemocy z użyciem broni palnej i jej uwarunkowań w celu ukierunkowania wysiłków i nadania 
kierunku programom, usługom i zmianom polityki; oraz 

ZWAŻYWSZY, ŻE pracownicy służby zdrowia, personel pielęgniarski oraz osoby zajmujące się 
ukierunkowywaniem i wspieraniem pacjentów są często świadomi potencjalnie brutalnych 
okoliczności w domach i społecznościach na długo przed tym, jak przejawiają się one w akcie 
przemocy z użyciem broni palnej; oraz 



ZWAŻYWSZY, ŻE  ich udział w opartych na dowodach programach interwencji w przemoc w 
społeczności lokalnej zmniejsza liczbę zabójstw nawet o 60 procent; oraz 

ZWAŻYWSZY, ŻE głosy osób najbardziej dotkniętych przemocą z użyciem broni palnej muszą 
mieć wpływ na politykę i praktyki mające na celu ograniczenie przemocy; oraz  

ZWAŻYWSZY, ŻE stan Illinois jest zaangażowany we wprowadzanie sprawiedliwych, 
natychmiastowych i długofalowych interwencji opartych na wiedzy o traumie w społecznościach 
najbardziej dotkniętych przemocą z użyciem broni palnej; oraz 

ZWAŻYWSZY, ŻE stan Illinois jest zaangażowany w przydzielenie wszystkich niezbędnych 
zasobów w celu zmniejszenia przemocy z użyciem broni palnej i zatrzymania nielegalnej broni poza 
stanem Illinois; oraz 

ZWAŻYWSZY, ŻE Departament Zdrowia Publicznego stanu Illinois (Illinois Department of Public 
Health, IDPH), we współpracy z Departamentem Usług Społecznych Stanu Illinois (Illinois 
Department of Human Services, IDHS, Departament), ma za zadanie wprowadzić w życie ustawę o 
badaniu przyczyn leżących u podstaw przestępczości i przemocy (Underlying Causes of Crime and 
Violence Study Act) (410 ILCS 165/) w celu zidentyfikowania społeczności dotkniętych wysokim 
poziomem przemocy i nadania priorytetu funduszom stanowym w celu zajęcia się przyczynami 
leżącymi u podstaw przestępczości i przemocy; oraz 

ZWAŻYWSZY, ŻE Organ ds. informacji o wymiarze sprawiedliwości w sprawach karnych stanu 
Illinois (Illinois Criminal Justice Information Authority, ICJIA) poświęcił ostatnie dwa lata na 
prowadzenie wielosektorowej współpracy w celu skoordynowania działań służb zapobiegania 
przemocy i opracowania 4-letniego planu zapobiegania przemocy w całym stanie; oraz  

ZWAŻYWSZY, ŻE na mocy ustawy o bezpieczeństwie publicznym (Reimagine Public Safety Act) 
(430 ILCS 69/35) (Ustawa) utworzono w Departamencie Biuro zapobiegania przemocy z użyciem 
broni palnej (Office of Firearm Violence Prevention, Biuro) w celu przeciwdziałania przemocy z 
użyciem broni palnej, jako że wpływa ona na zdrowie i bezpieczeństwo publiczne w tym stanie; 

NINIEJSZYM, na mocy uprawnień nadanych mi przez art. V Konstytucji stanu Illinois 
(Constitution of the State of Illinois) jako Gubernatorowi stanu Illinois i zgodnie z ustawą, 
zarządzam, co następuje: 

I. Wdrożenie ustawy o bezpieczeństwie publicznym (Reimagine Public Safety Act) oraz 
otwarcie Biura zapobiegania przemocy z użyciem broni palnej  

Sekcja 1. Departament jest upoważniony do wykorzystania zasobów stanowych w celu wdrożenia 
ustawy o bezpieczeństwie publicznym.    

Sekcja 2.  Departament, poprzez Biuro zapobiegania przemocy z użyciem broni palnej, zaangażuje 
inne agencje stanowe, gminy i inne jednostki samorządu terytorialnego, w tym m.in.: organy 
ścigania, uczelnie, okręgi parkowe, biblioteki, lokalne wydziały zdrowia publicznego i lokalne rady 
rozwoju siły roboczej, w celu ograniczenia przemocy z użyciem broni palnej i zmniejszenia traumy 
mieszkańców stanu Illinois żyjących w najbardziej dotkniętych społecznościach.  Biuro będzie 
również współpracować ze szpitalami stanu Illinois i środowiskowymi dostawcami usług 
zdrowotnych, ICJIA, IDPH, oraz Departamentem Handlu i Możliwości Ekonomicznych (Department 
of Commerce and Economic Opportunity, DCEO) i Departamentem Więziennictwa stanu Illinois 
(Illinois Department of Corrections, IDOC) w celu wdrożenia podejścia zdrowia publicznego do 
zmniejszenia przemocy z użyciem broni palnej, które jest zgodne z ustawą o badaniu przyczyn 
leżących u podstaw przestępczości i przemocy (Underlying Causes of Crime and Violence Study Act) 
i opiera się na Ogólnostanowym planie zapobiegania przemocy (Statewide Violence Prevention Plan) 
w celu inkorporacji systemów zdrowia publicznego, bezpieczeństwa publicznego, usług dla ofiar oraz 
ośrodków i poradni związanych z powrotem do normalności po traumie.   

Sekcja 3.  W Departamencie Zastępca Sekretarza ds. zapobiegania przemocy kieruje Biurem i zgłasza 
wszystkie działania podjęte przez Biuro Sekretarzowi Departamentu i Biuru Gubernatora. 

Sekcja 4. Praca Zastępcy Sekretarza, Departamentu i Biura będzie ukierunkowana na osoby 
najbardziej dotknięte przemocą z użyciem broni palnej, poprzez rekomendacje zebrane i dostarczone 
zgodnie z Ustawą przez Lokalne Komitety Doradcze (poza Chicago) i wiodących kwalifikowanych 
doradców ds. zapobiegania przemocy (w mieście Chicago).  Biuro powinno dążyć do wspierania 
wszelkich działań zapobiegających przemocy z użyciem broni palnej, w tym wykrywania i 

https://giffords.org/wp-content/uploads/2019/01/Healing-Communities-in-Crisis.pdf


przerywania transmisji przedstawiających przemoc przez profesjonalnie wyszkolonych 
pracowników.  

Sekcja 5. Pilne priorytety, interwencje i inwestycje dla Zastępcy Sekretarza, Departamentu i Biura są 
oparte na wiedzy naukowej i dzielone z grupą badawczą ds. przemocy z użyciem broni palnej 
(Firearm Violence Research Group, FVRG). Grupę FVRG organizuje przez Biuro, a w jej skład 
wchodzą eksperci przedmiotowi z wydziałów lub jednostek uniwersytetu stanu Illinois 
specjalizujących się w danych dotyczących przemocy z użyciem broni palnej.  

Sekcja 6. Departament zaangażuje instytucję akademicką do pomocy w zakresie badań, gromadzenia, 
analizy i przechowywania danych oraz ogólnych obowiązków administracyjnych. Instytucja może 
zapewnić badania i oceny dotyczące sposobów poprawy, rozszerzenia, dostosowania i zmiany taktyki 
w celu inwestowania w najbardziej skuteczne działania i ich wykorzystania, a także nadania 
priorytetu podejściom, które wykazują wpływ na wiele niekorzystnych skutków (np. zapobieganie i 
ograniczanie przemocy i zażywania substancji). 

Sekcja 7.  Departament wskaże dostawców pomocy technicznej i szkoleń, którzy będą 
współpracować z organizacjami społecznymi w celu opracowania i wdrożenia wysokiej jakości usług 
ukierunkowanych na czynniki przyczyniające się do przemocy z użyciem broni palnej na poziomie 
lokalnym. 

Sekcja 8.  Departament, współpracując w stosownych przypadkach z Wydziałem Opieki Zdrowotnej 
i Usług Rodzinnych (Healthcare and Family Services, HFS) oraz Departamentem Usług ds. Dzieci i 
Rodziny (Department of Children and Family Services, DCFS) stanu Illinois, IDOC oraz 
Departamentowym Wydziałem Zdrowia Psychicznego, wykorzysta, uzupełni i wzmocni istniejące 
zasoby w zakresie zdrowia psychicznego, aby pomóc w wyjściu z traumy osobom narażonym na 
przemoc z użyciem broni palnej.  Zasoby te mogą obejmować m.in. zasoby usług społecznych 
mających na celu zapobieganie samobójstwom, przynależności do gangów, braku bezpieczeństwa 
żywnościowego, różnic w dochodach, braku bezpieczeństwa finansowego i mieszkaniowego oraz 
długotrwałej działalności przestępczej. Stosownie do potrzeb biuro powinno ułatwiać i tworzyć 
powiązania ze służbami mediacyjnymi, służbami ochrony dzieci lub służbami zarządzania 
kryzysowego. 

Sekcja 9. Biuro będzie wspierać wysiłki zmierzające do utworzenia bazy danych w celu 
monitorowania przemocy w społecznościach stanu Illinois. Dzięki temu organizacje zajmujące się 
zapobieganiem przemocy będą dysponować danymi w czasie rzeczywistym na temat obrażeń i 
zgonów spowodowanych bronią palną. Może ona być również wykorzystywana do wspierania 
rządowych działań w zakresie gotowości na wypadek sytuacji kryzysowych i będzie uzupełniała 
istniejące stanowe i federalne repozytoria danych dotyczących przemocy, w tym Krajowy system 
zgłaszania przypadków śmierci w wyniku aktów przemocy (National Violent Death Reporting System) 
w ramach działalności Agencji Kontroli Chorób (Center for Disease Control, CDC).  Informacje w 
tym zakresie powinny być wykorzystywane do generowania danych i analiz predykcyjnych w celu 
zapobiegania i ograniczania przemocy z użyciem broni palnej w społecznościach, ze szczególnym 
naciskiem na identyfikację sposobów zmniejszania nierówności związanych z przemocą.   

Sekcja 10.  W uzupełnieniu do ustawy Departament jest upoważniony do tworzenia i przydzielania 
zasobów edukacyjnych i szkoleniowych w obszarach stanu, które określa jako nieproporcjonalnie 
dotknięte przemocą z użyciem broni palnej.  Zasoby takie mogą obejmować między innymi 
identyfikację zagrożonej młodzieży oraz świadczenie usług rozwojowych dla młodzieży, w tym 
szkoleń zawodowych i usług pośrednictwa pracy. 

II. Klauzula ochronna  

Żadne z postanowień niniejszego Rozporządzenia wykonawczego nie może być interpretowane jako 
sprzeczne z jakimkolwiek federalnym lub stanowym prawem lub przepisem. Żaden z przepisów 
niniejszego Rozporządzenia wykonawczego nie narusza ani nie zmienia istniejących ustawowych 
uprawnień jakiejkolwiek agencji stanowej ani nie może być interpretowany jako zmiana 
przeznaczenia lub reorganizacja jakiejkolwiek agencji stanowej. 

III. Wcześniejsze Rozporządzenia wykonawcze  

Niniejsze Rozporządzenie wykonawcze zastępuje wszelkie sprzeczne z nim postanowienia innych 
wcześniejszych Rozporządzeń wykonawczych. 



IV. Klauzula salwatoryjna  

Jeżeli jakakolwiek część niniejszego Rozporządzenia wykonawczego zostanie uznana za nieważną 
przez sąd właściwy, pozostałe postanowienia pozostają w pełnej mocy. Postanowienia niniejszego 
Rozporządzenia wykonawczego mają charakter rozłączny. 

V. Data wejścia w życie  

Niniejsze Rozporządzenie wykonawcze wchodzi w życie natychmiast po jego złożeniu u Sekretarza 
Stanu. 

 

 

      _______________________________________ 

      Gubernator JB Pritzker 

 
 
Wydane przez Gubernatora dnia 1 listopada 2021 r. 
Złożone przez Sekretarza Stanu dnia 1 listopada 2021 r. 
 

 

 


