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GUBERNATOR CUOMO OGŁASZA, ŻE POLICJA STANOWA I LOKALNE ORGANY 
ŚCIGANIA ROZPRAWIĄ SIĘ Z NIEWŁAŚCIWĄ I LEKKOMYŚLNĄ JAZDĄ PODCZAS 

WEEKENDU MEMORIAL DAY  
  

Kampania egzekwowania tego przepisu potrwa do 1 czerwca  
  

Podczas zeszłorocznej inicjatywy wydano ponad 8000 mandatów 
samochodowych i mandatów za naruszenie przepisów ruchu drogowego  

  
Gubernator Andrew M. Cuomo ogłosił dzisiaj, że policja stanu Nowy Jork i lokalne 
organy ścigania w całym stanie zwiększą liczbę patroli w celu zwalczania 
nieprawidłowej i lekkomyślnej jazdy oraz jazdy w stanie nietrzeźwym przez cały 
weekend święta Memorial Day. Okres egzekwowania rozpoczyna się w piątek 28 maja i 
trwa do wtorku 1 czerwca. Memorial Day to jedno z najbardziej ruchliwych na drogach 
świąt w roku, a policja będzie zmuszona usuwać niewłaściwie prowadzących i 
lekkomyślnych kierowców z naszych autostrad.  
  
„W ten weekend z okazji Memorial Day, uszanuj tych, którzy złożyli najwyższą ofiarę, 
aby zagwarantować naszą wolność, dokonując inteligentnych i bezpiecznych wyborów 
na naszych drogach i autostradach”, powiedział gubernator Cuomo. „Prowadzenie 
pojazdów w stanie upośledzenia jest lekkomyślne, niebezpieczne i zagraża życiu. 
Zachowuj się odpowiedzialnie i nie siadaj za kierownicą, jeśli piłeś alkohol”.  
  
Kierowcy powinni spodziewać się punktów kontrolnych trzeźwości i wzmożonych patroli 
policji stanowej i lokalnych organów ścigania w ten świąteczny weekend. Policja 
stanowa będzie używać zarówno oznaczonych pojazdów, jak i nieoznaczonych 
pojazdów (Concealed Identity Traffic Enforcement, CITE) do egzekwowania przepisów 
ruchu drogowego, aby łatwiej zidentyfikować kierowców, którzy łamią prawo. Pojazdy 
CITE pozwalają policjantom stanowym lepiej obserwować wykroczenia 
drogowe. Pojazdy te wtapiają się w codzienny ruch uliczny, ale po włączeniu 
oświetlenia awaryjnego są rozpoznawalne jako pojazdy używane w nagłych 
wypadkach.  
  
Kevin P. Bruen, pełniący obowiązki superintendenta policji stanowej, powiedział: 
„Policja stanowa i nasi lokalni partnerzy organów ścigania będą bardzo widoczni w ten 
weekend, celując w kierowców lekkomyślnych i prowadzących w stanie upośledzonym. 
Jeśli twoje plany weekendowe obejmują alkohol, wyznacz odpowiedzialnego kierowcę 



 

 

lub zaplanuj alternatywny bezpieczny powrót do domu. Nie będziemy tolerować tych, 
którzy zagrażają życiu innych.”  
  
Mark J.F. Schroeder, komisarz Departamentu Pojazdów Samochodowych 
(Department of Motor Vehicles) i przewodniczący Komitetu Bezpieczeństwa 
Ruchu Gubernatora (Governor's Traffic Safety Committee, GTSC), powiedział: 
„Gdy stan zaczyna się ponownie otwierać, wszyscy z niecierpliwością czekamy na 
powrót wyjazdu na drogę, odwiedzanie rodziny i przyjaciół oraz na wakacje. 
Prowadzenie pojazdu lekkomyślnie lub pod wpływem narkotyków lub alkoholu nie jest 
sposobem na wykazanie szacunku dla odważnych mężczyzn i kobiet, którzy złożyli 
najwyższą ofiarę, abyśmy mogli cieszyć się tymi swobodami i spędzać czas z naszymi 
bliskimi. Szanując ich poświęcenie i bezpieczeństwo wszystkich na drogach, wzywamy 
wszystkich do odpowiedzialności i trzeźwej jazdy”.  
  
Ta inicjatywa jest częściowo finansowana przez Komitet gubernatora ds. 
bezpieczeństwa ruchu. GTSC i Fundacja STOP-DWI (Stop - nie prowadź w stanie 
nietrzeźwym) stanu Nowy Jork przypominają kierowcom, że ich aplikacja mobilna „Have 
a Plan” jest dostępna dla smartfonów Apple, Droid i Windows. Aplikacja umożliwia 
nowojorczykom zlokalizowanie i wezwanie taksówki oraz zaprogramowanie listy 
wyznaczonych kierowców. Aplikacja zawiera również informacje o przepisach i karach 
za prowadzenie w stanie nietrzeźwym, a nawet sposób zgłaszania podejrzanego 
kierowcy prowadzącego w stanie upośledzonym.  
  
Według Instytutu Zarządzania i Badań nad Bezpieczeństwem Ruchu na Uniwersytecie 
w Albany w 2019 roku zginęło 251 osób, a 5151 zostało rannych w wypadkach 
związanych z jazdą pod wpływem alkoholu. Kolejnych 258 osób zginęło w wypadkach 
związanych z narkotykami.  
  
W weekend z okazji Memorial Day w 2020 r., policja stanowa aresztowała 203 osoby za 
jazdę w stanie upośledzonym, wydała łącznie 8907 mandatów i zbadała 457 wypadków, 
w których zginęły dwie osoby. Oprócz policji stanu Nowy Jork w kampanii 
zeszłorocznych represji z okazji Memorial Day uczestniczyły również liczne hrabstwa i 
agencje w całym stanie.  
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