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GUBERNATOR HOCHUL OGŁASZA SPOTKANIE NOWEJ MIĘDZYSTANOWEJ 
GRUPY ZADANIOWEJ DS. NIELEGALNEJ BRONI PALNEJ Z UDZIAŁEM 

BURMISTRZA ADAMSA I NYPD, KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ W TYM TYGODNIU  
  

Policja Stanu Nowy Jork, NYPD, ATF i ponad 50 przedstawicieli organów ścigania 
z dziewięciu północno-wschodnich stanów spotkają się w tym tygodniu, aby 

dzielić się danymi i zasobami w celu powstrzymania przepływu nielegalnej broni 
palnej  

  
W swoim orędziu stanowym na 2022 rok gubernator Hochul ogłosiła plany 

utworzenia międzystanowej grupy zadaniowej ds. nielegalnej broni palnej oraz 
podjęcie współpracy z burmistrzem, Adamsem, i wicegubernatorem, 

Benjaminem, w zakresie bezpieczeństwa publicznego  
  

Gubernator Kathy Hochul ogłosiła dzisiaj, że pierwsze spotkanie nowej międzystanowej 
grupy zadaniowej ds. nielegalnej broni, z udziałem burmistrza, Erica Adamsa, i NYPD, 
odbędzie się w środę. Międzystanowa grupa zadaniowa ds. nielegalnej broni palnej 
spotka się z funkcjonariuszami organów ścigania z dziewięciu północno-wschodnich 
stanów, aby zająć się pilnym problemem nielegalnej broni palnej, która przyczynia się 
do przemocy i przestępczości w stanie Nowy Jork i w całym regionie. Szczegółowe 
informacje dla przedstawicieli mediów zainteresowanych relacjonowaniem spotkania 
zostaną podane wkrótce.  
  
„Mamy moralny obowiązek zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby walczyć z plagą 
nielegalnej broni na naszych ulicach” powiedziała gubernator Hochul. „Zbyt wiele 
osób straciło życie z powodu nielegalnej broni palnej, która nigdy nie powinna znaleźć 
się na naszych ulicach. Organizując spotkanie przedstawicieli organów ścigania z 
całego regionu, możemy dzielić się informacjami i strategiami, które pozwolą 
zahamować przepływ nielegalnej broni i zapewnić mieszkańcom stanu Nowy Jork 
bezpieczeństwo”.  
  
Wicegubernator, Brian Benjamin, powiedział: „Pozbycie się broni palnej z naszych 
ulic jest najważniejszym nakazem moralnym naszych czasów. Wraz z gubernator Kathy 
Hochul podejmujemy poważne działania, aby położyć kres przemocy z użyciem broni 
palnej w naszym stanie, zaczynając od zatrzymania przepływu broni do stanu Nowy 
Jork poprzez żelazny rurociąg. Przeciwdziałanie kryzysowi zdrowia publicznego, jakim 
jest epidemia przemocy z użyciem broni palnej, będzie wymagało najwyższej pracy 



zespołowej pomiędzy Stanem, naszymi lokalnymi władzami, rządem federalnym i 
grupami społecznymi. Zarówno gubernator, jak i ja jesteśmy gotowi pracować w ścisłej 
koordynacji ze wszystkimi stronami, aby doprowadzić do pewnego i szybkiego 
zakończenia przemocy i strachu nękającego mieszkańców stanu Nowy Jork i ich 
rodziny”.  
  
Międzystanowa grupa zadaniowa ds. nielegalnej broni palnej, której utworzenie 
gubernator Hochul ogłosiła po raz pierwszy podczas orędzia stanowego na 2022 rok, 
zbierze się 26 stycznia w Centrum Wywiadowczym Stanu Nowy Jork (New York State 
Intelligence Center, NYSIC) w East Greenbush. Jest to najnowsza wspólna inicjatywa 
mająca na celu wypracowanie jednolitego podejścia przywódców stanowych i miejskich, 
w tym gubernator Hochul, wicegubernatora Benjamina i burmistrza Adamsa, do 
kluczowej kwestii bezpieczeństwa publicznego. Porządek obrad obejmie utworzenie 
konsorcjum wymiany informacji i centrów analizy przestępczości, jak również sposoby 
dzielenia się informacjami wywiadowczymi, narzędziami śledzenia, strategiami i 
taktykami w różnych jurysdykcjach przy współpracy z prokuratorami i organami ścigania 
w każdym regionie.  
  
Przedstawiciele Policji Stanu Nowy Jork, Policji Miasta Nowy Jork, federalnego Biura 
ds. Kontroli Alkoholu, Tytoniu i Broni Palnej (Alcohol Tobacco and Firearms, ATF) oraz 
organów ścigania ze stanu Nowy Jork, Rhode Island, Connecticut, Vermont, Ohio, 
Massachusetts, Pensylwanii, New Jersey i New Hampshire, zgromadzą się na 
pierwszym spotkaniu Grupy Zadaniowej, aby skoordynować natychmiastowe działania, 
które pomogą zatrzymać przepływ nielegalnej broni palnej i zapobiec dalszej przemocy 
z jej użyciem.  
  
W ramach budżetu wykonawczego na rok 2023 gubernator Hochul przeznacza środki 
na zwiększenie bezpieczeństwa publicznego i działania na rzecz ograniczenia 
niszczących skutków przemocy z użyciem broni palnej. Gubernator Hochul 
zaproponowała blisko 9 mln USD funduszy dla Policji Stanu Nowy Jork na zatrudnienie 
nowych rekrutów, analityków zajmujących się śledzeniem przestępstw z użyciem broni 
palnej, analityków mediów społecznościowych i ekspertów ds. przestępczości 
informatycznej. Gubernator Hochul zobowiązała się również do zainwestowania blisko 4 
mln USD w sprzęt i oprogramowanie dla jednostki zajmującej się przestępstwami 
informatycznymi i cybernetycznymi w ramach działań policji stanowej.  
  
Dane już pokazują, w jaki sposób międzystanowy handel bronią powoduje chaos i 
zamieszanie w stanie Nowy Jork. Według danych z rejestru broni kryminalnej (Criminal 
Gun Clearinghouse) Policji Stanu Nowy Jork, w zeszłym roku odzyskano łącznie 1074 
sztuk nielegalnej broni. Wstępne statystyki NYPD pokazują, że łącznie 4473 sztuk 
nielegalnej broni palnej zostało namierzonych ze źródeł pozastanowych, z czego 
większość pochodziła z południowych stanów takich jak Georgia, Karolina Południowa i 
Floryda.  
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