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

BURMISTRZA ADAMSA I NYPD  
  

Policja Stanu Nowy Jork, NYPD, ATF i ponad 50 przedstawicieli organów 
ścigania spotkają się, aby dzielić się danymi i zasobami w celu powstrzymania 

przepływu nielegalnej broni palnej  
  

W ramach współpracy NYSP będzie również zwołać spotkania przedstawicieli 
lokalnych organów ścigania w całym stanie Nowy Jork  

  
Gubernator Hochul poprowadziła dziś pierwsze spotkanie Międzystanowej Grupy 
Zadaniowej ds. Nielegalnego Posiadania Broni Palnej (Interstate Task Force on Illegal 
Guns). Wielostanowe konsorcjum zebrało się, aby wymieniać się informacjami 
wywiadowczymi, narzędziami, taktykami i strategiami w celu zwalczania przemocy z 
użyciem broni palnej, zwłaszcza w zakresie międzystanowego handlu bronią palną. 
Policja stanowa omówiła między innymi najnowsze dostępne narzędzia i technologie, 
jak również analizę federalnego Biura ds. Alkoholu, Tytoniu, Broni Palnej i Materiałów 
Wybuchowych (Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives, ATF) oraz 
innych źródeł danych w ramach tego przedsięwzięcia.  
  
„Przemoc z użyciem broni palnej jest kryzysem zdrowia publicznego, którego ważną 
przyczyną jest plaga nielegalnej broni docierającej do stanu Nowy Jork z innych 
stanów”, powiedziała gubernator Hochul. „Podejmujemy działania, aby stawić czoła 
temu kryzysowi, a współpraca z naszymi lokalnymi, międzystanowymi i federalnymi 
partnerami pomoże zatrzymać przepływ nielegalnej broni i ratować życie”.  
  
Do przedstawicieli Policji Stanu Nowy Jorku, Departamentu Policji Nowego Jorku (New 
York Police Department, NYPD) i ATF dołączyli przedstawiciele organów ścigania z 
Rhode Island, Connecticut, Vermont, Ohio, Massachusetts, Pensylwanii, New Jersey i 
New Hampshire, którzy spotkali się na trzy godziny, aby przedyskutować wiele kwestii 
dotyczących dochodzeń związanych z bronią palną, strategii działań policyjnych i 
najlepszych praktyk. Grupa dyskutowała nad sposobami poprawy wymiany danych o 
broni palnej na poziomie lokalnym, stanowym i federalnym oraz badała różnice w 
przepisach federalnych i stanowych dotyczących niezarejestrowanej broni (tzw. ghost 
guns).  
  



Grupa odbędzie kolejne spotkanie w najbliższych tygodniach, a NYSP zaplanuje 
powołanie wewnątrzstanowego konsorcjum, aby dzielić się informacjami z lokalnymi 
organami ścigania w całym stanie.  
  
Łatwo dostępna broń palna w dużej mierze przyczynia się do niedawno obserwowanej 
fali przemocy z użyciem broni w stanie Nowy Jork i wzrostu liczby niezarejestrowanej 
broni, przy czym większość tej broni jest przemycana na teren stanu z innych części 
kraju. Aby przyjąć kompleksowe podejście, w swoim orędziu stanowym na rok 2022 
gubernator Hochul ogłosiła powstanie międzystanowego konsorcjum zajmującego się 
śledzeniem broni, które będzie współpracowało z organami ścigania z sąsiednich 
stanów i miasta Nowy Jork. Jest to najnowsze wspólne przedsięwzięcie mające na 
celu wprowadzenie jednolitego podejścia przywódców stanowych i miejskich, w tym 
gubernator Hochul, wicegubernatora Benjamina i burmistrza Adamsa, wobec tej 
ważnej kwestii bezpieczeństwa publicznego.  
  
„Dziś zebraliśmy najlepsze i najbystrzejsze umysły reprezentujące organy ścigania w 
regionie Northeast, i szczerze mówiąc, czuję się podniesiony na duchu widząc ich 
współpracę”, powiedział wicegubernator Brian Benjamin. „Z tymi doświadczonymi 
ekspertami kierującymi strategią mającą na celu przechwycenie handlu nielegalną 
bronią, mogę z pewnością powiedzieć, że jesteśmy na dobrej drodze do zwiększania 
poziomu bezpieczeństwa w stanie Nowy Jork. Dziękuję gubernator za jej przywództwo 
w stworzeniu Międzystanowej Grupy Zadaniowej ds. Nielegalnego Posiadania Broni 
Palnej. Działania interwencyjne i operacyjne, które wzmocniliście poprzez to 
konsorcjum, uratują życie mieszkańcom stanu Nowy Jork”.  
  
„W ciągu ostatnich trzech tygodni, widzieliśmy niepokojący wzrost przemocy z użyciem 
broni, który spowodował zbyt wiele tragedii w naszym mieście”, powiedział burmistrz 
Nowego Jorku Eric Adams. „Zamierzamy przekuć nasz ból w cel i zjednoczyć się, 
aby podjąć wymagane działania. Wiemy, że miasto Nowy Jork nie jest osamotnione w 
walce z tym kryzysem i jestem wdzięczny gubernator Hochul i wszystkim naszym 
partnerom”.  
  
Budżet wykonawczy gubernator Hochul na rok 2023 zawiera ważne inwestycje w 
personel policji stanowej, które zwiększą jej możliwości analityczne, pozwalając na 
pomoc lokalnym wydziałom policji w dokładnym zwalczaniu handlu bronią i 
prowadzeniu dochodzeń kryminalnych. Dofinansowanie t obejmuje:  

• 215 000 USD dla zespołu ds. śledzenia przestępstw z użyciem broni 
palnej  

• 527 000 USD dla analityków mediów społecznościowych  

• 1,4 mln USD na walkę z przestępstwami komputerowymi  
• 6 mln USD na rekrutację dwóch klas akademii po 300 funkcjonariuszy 

każda  

• 3,9 mln USD na sprzęt/oprogramowanie/specjalne szkolenia wstępne w 
jednostce zajmującej się przestępstwami komputerowymi i 
cyberprzestępstwami  

  



Inwestycja o wartości 13 mln USD w sieć Centrum Analiz Przestępczości (Crime 
Analysis Center) Departamentu Służb Sądownictwa Karnego (Department of Criminal 
Justice Services) obejmie zakup specjalnego sprzętu do śledzenia broni palnej i badań 
balistycznych dla każdego centrum. Sprzęt będzie również wykorzystywany przez 
policję stanową w dochodzeniach dotyczących przemocy z użyciem broni i handlu 
bronią, zwłaszcza w regionie Finger Lakes i Western New York, gdzie agencja 
odnotowuje przerzuty broni z Pensylwanii i Ohio.  
  
W dniu dzisiejszym gubernator Hochul ogłosiła nominację Calliany S. Thomas na 
stanowisko dyrektor Biura ds. Zapobiegania Przemocy z Użyciem Broni Palnej (Office 
of Gun Violence Prevention, OGVP) w stanie Nowy Jork. W ramach działań 
gubernator, mających na celu zapobieganie i ograniczanie przemocy z użyciem broni 
palnej w całym stanie Nowy Jork, OGVP zidentyfikuje i zgromadzi kluczowych 
partnerów w społeczności i organach ścigania w celu określenia kroków, które można 
podjąć w celu ograniczenia przemocy z użyciem broni palnej w stanie Nowy 
Jork. Siedziba OGVP mieści się w Centrum Zdrowia Społeczności (Center for 
Community Health) przy Wydziale Zdrowia (Department of Health), a zadaniem Biura 
będzie współpraca z Wydziałem Służb Wymiaru Sprawiedliwości w Sprawach Karnych 
i innymi agencjami stanowymi w celu koordynowania działań i kierowania zasobów do 
istniejących i powstających punktów zapalnych związanych z przemocą z użyciem 
broni palnej.  
  
W październiku, gubernator Hochul podpisała ustawę w celu dalszego 
przeciwdziałania pladze przemocy z użyciem broni palnej, zakazując posiadania 
nieukończonych szkieletów i części istotnych broni przez osoby inne niż licencjonowani 
rusznikarze lub sprzedawcy broni palnej, zakazując sprzedaży niezarejestrowanej 
broni i wymagając od rusznikarzy i sprzedawców broni palnej rejestracji posiadanej 
przez nich broni palnej, oraz dodając broń palną zaprojektowaną tak, by przypominała 
zabawki, do definicji „zamaskowanej broni”.  
  

###  

 
Dodatkowe wiadomości są dostępne na stronie www.governor.ny.gov 

Stan Nowy Jork | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 
 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-appoints-director-new-york-state-office-gun-violence-prevention&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C14be4fa22ad34843168508d9e11a63bb%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637788325726504865%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=7gIpR%2BrLLTsP6aDSBE59X6eY7PuEKKciNyCnHR2aBYU%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-signs-legislation-package-fight-gun-violence-epidemic&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C14be4fa22ad34843168508d9e11a63bb%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637788325726504865%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=AU37y3s4sEyjGJnIDMNpdNjIhYQwMmG8TPAN6mshM3g%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2F&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C14be4fa22ad34843168508d9e11a63bb%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637788325726504865%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=GXJtzZp%2FcqfuzYuq1DI%2Bb3DGSfhgdhdm4Ki6LcCiThs%3D&reserved=0
mailto:press.office@exec.ny.gov

