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GUBERNATOR HOCHUL OGŁASZA UDANY POCZĄTEK DZIAŁALNOŚCI 
MIĘDZYSTANOWEJ GRUPY ZADANIOWEJ DS. NIELEGALNEGO POSIADANIA 

BRONI PALNEJ  
  

Od czasu utworzenia grupy zadaniowej pod koniec stycznia w wyniku policyjnych 
dochodzeń w całym stanie usunięto z ulic 1753 sztuki broni palnej  

  
Tylko Policja Stanu Nowy Jork zwiększyła liczbę dochodzeń dotyczących 

śledzenia broni palnej o 75% i podwoiła liczbę skonfiskowanej broni  
  

Grupa zadaniowa, wielostanowiskowe konsorcjum oraz organy ścigania z całego 
stanu kontynuują spotkania i wymieniają się informacjami  

  
  

Gubernator Kathy Hochul ogłosiła dziś, że w ciągu dwóch miesięcy 
od zwołania Międzystanowej Grupy Zadaniowej ds. Posiadania Nielegalnej Broni Palnej 
(Interstate Task Force on Illegal Guns) z ulic stanu usunięto 1753 sztuki broni palnej – 
co stanowi 20-procentowy wzrost ogólnej liczby przechwyconej broni palnej dzięki 
zwiększonej współpracy i komunikacji ze strony partnerstwa stanowego i regionalnego. 
Przedstawiciele Policji Stanu Nowy Jork (New York State Police, NYSP), Policji Miasta 
Nowy Jork (New York City Police Department, NYPD), federalnego Biura ds. Kontroli 
Alkoholu, Tytoniu, Broni Palnej i Materiałów Wybuchowych (Alcohol Tobacco and 
Firearms and Explosives, ATF) oraz organów ścigania ze stanu Nowy Jork, Rhode 
Island, Connecticut, Vermont, Ohio, Massachusetts, Pensylwanii, New Jersey i New 
Hampshire kontynuują spotkania i wymianę informacji w celu powstrzymania przepływu 
nielegalnej broni palnej przez granice stanów i zapobieżenia dalszej przemocy z 
użyciem broni, która nęka miasta w całym kraju.  

  
„Wiemy, że siła leży w liczbach, a Międzystanowa Grupa Zadaniowa ds. Posiadania 
Nielegalnej Broni Palnej zrzesza największe regionalne konsorcjum policyjne, jakie 
kiedykolwiek zostało utworzone w celu zwalczania tego ogólnostanowego zjawiska, 
jakim jest przemoc z użyciem broni palnej”, powiedziała gubernator Hochul. „Z dumą 
mogę ogłosić, że działania Grupy Zadaniowej już przynoszą rezultaty – w ciągu 
ostatnich trzech miesięcy Policja Stanu Nowy Jork, Departament Policji Miasta Nowy 
Jork i nasze lokalne agencje policyjne usunęły z ulic ponad 1700 sztuk broni palnej”.  
  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-convenes-new-interstate-task-force-illegal-guns-including-partnership-mayor&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C35d907fcd8cb422acdc008da1987ad68%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637850367766019948%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=amAx7DLDGrHdJbKjRpcNoyfmHKvX5WF7hMR%2Fzb%2BDY2g%3D&reserved=0


„W związku z rosnącą przemocą z użyciem broni palnej w całym kraju, obowiązkiem 
władz jest wykraczanie poza typowe systemy i rozwiązania. Dla stanu Nowy Jork ta 
innowacja wymaga dwóch rzeczy: wymiany informacji na poziomie regionalnym oraz 
nieustannego zaangażowania najlepszych i najbystrzejszych umysłów w dziedzinie 
egzekwowania prawa i porządku publicznego”, powiedział wicegubernator Benjamin. 
„Jestem dumny z wysiłków, jakie podjęła nasza Międzystanowa Grupa Zadaniowa ds. 
Posiadania Nielegalnej Broni Palnej od czasu naszego pierwszego spotkania w 
styczniu. Będziemy kontynuować naszą pracę, dopóki każda sztuka nielegalnej broni 
palnej nie zniknie z naszych ulic”.  
  
Od stycznia do marca NYSP podwoiła liczbę skonfiskowanych sztuk broni i zwiększyła 
o 75% liczbę dochodzeń w sprawie śledzenia broni palnej. Od początku roku liczba 
sztuk broni palnej skonfiskowanych przez policję stanową i lokalne oddziały w całym 
stanie.  

  
Statystyki konfiskat broni palnej w stanie Nowy Jork od stycznia do marca 2022 r.  
  

  
STYCZEŃ  LUTY  MARZEC  

ŁĄCZNIE (OD 
POCZĄTKU ROKU)  

    

Broń palna skonfiskowana 
przez NYSP  

72  96  150  318      

Broń palna skonfiskowana 
poza granicami NYC  

269  365  310  944      

Broń palna skonfiskowana 
w NYC  

434  370  462  1.266      

Łączna liczba broni palnej 
skonfiskowanej w NYS  

775  831  922  2.528      

  
W ciągu pierwszych trzech miesięcy 2022 roku NYSP odzyskała również 20 sztuk broni 
montowanej przez nabywcę z części i przeprowadziła 167 dochodzeń dotyczących 
śledzenia broni palnej. Na podstawie tych spraw NYSP przekazała do 17 stanów 35 
wskazówek dochodzeniowych, w wyniku których mieszkaniec stanu Nowy Jork został 
aresztowany za nielegalne posiadanie i handel bronią palną. Osoby, u których 
stwierdzono posiadanie nielegalnej broni palnej i które zostały aresztowane w stanie 
Nowy Jork, mieszkają m.in. na Florydzie, w Karolinie Północnej, Ohio, Tennessee, 
Wirginii, Teksasie i Nevadzie. W większości przypadków jedna osoba posiadała kilka 
sztuk broni palnej.  
  
  
Nadinspektor Policji Stanowej, Kevin P. Bruen, powiedział: „Wyeliminowanie 
nielegalnej broni palnej z naszych społeczności jest najwyższym priorytetem, a dzięki 
partnerstwu, jakie tworzymy z innymi organami ścigania, widzimy natychmiastowe 
postępy”. Wierzę, że to zaledwie namiastka tego, co możemy osiągnąć. Będziemy 
kontynuować naszą pracę, dlatego pragnę podziękować gubernator Hochul za 
wsparcie, a także naszym lokalnym, federalnym i stanowym partnerom za ich 
zaangażowanie w ten proces”.  



  
Agent specjalny Biura ds. Kontroli Alkoholu, Tytoniu, Broni Palnej i Materiałów 
Wybuchowych, John Devito, powiedział: „Proaktywne i innowacyjne przywództwo 
gubernator Hochul to właśnie taki sposób myślenia, jakiego potrzebujemy, aby 
rozwiązać problem przemocy z użyciem broni palnej w naszych społecznościach. ATF 
będzie kontynuować pomoc i wzmacnianie bieżącej współpracy zarówno w kraju, jak i 
poza jego granicami, w celu wspierania takich inicjatyw”.  
  
W zeszłym miesiącu sieć dziesięciu Centrów Analizy Przestępczości (Crime Analysis 
Centers, CAC) w stanie Nowy Jork w każdym z nich uruchomiło pulpity informacyjne 
dotyczące przestępstw z użyciem broni palnej. Pulpity te stanowią obecnie kluczowe 
narzędzie do udostępniania i wizualizacji ogólnostanowych danych dotyczących 
strzelanin, odzyskanej broni palnej, aresztowań za przestępstwa związane z bronią 
palną oraz informacji o przestępstwach związanych z bronią palną, pochodzących z 
ATF. Informacje te są przekazywane ponad 350 stanowym i lokalnym organom 
ścigania, które uczestniczą w sieci, i są wykorzystywane w strategiach policyjnych i 
śledczych w celu pozbycia się broni palnej z ulic i zwalczania poważnych przestępstw. 
Sieć stanowa jest wspierana i finansowana przez Wydział Służb Wymiaru 
Sprawiedliwości w Sprawach Karnych oraz lokalne organy ścigania.  
  
NYSP co tydzień przekazuje do dziesięciu Centrów informacje o śledzeniu na poziomie 
federalnym, które są uwzględniane w ich pulpitach informacyjnych. Ta wymiana 
informacji przyczyniła się do usprawnienia lokalnych dochodzeń i doprowadziła do 
wytypowania kilku celów związanych z handlem bronią palną, wymagających 
interwencji i ścigania.  
  
Te pulpity informacyjne dotyczące przestępstw z użyciem broni palnej są kluczowym 
elementem propozycji gubernator Kathy Hochul, aby zwiększyć fundusze na sieć 
centrów CAC z 8,1 mln USD do 15 mln USD i stworzyć w każdym z nich specjalne 
możliwości w zakresie informacji o przestępstwach z użyciem broni palnej. Centra te są 
obecnie w trakcie pozyskiwania sprzętu do śledzenia broni palnej i balistycznej, który 
umożliwi organom ścigania szybkie gromadzenie, przetwarzanie i analizowanie 
dowodów w celu rozwiązywania i zapobiegania przestępstwom z użyciem broni palnej, 
co stanowi istotny wkład w wysiłki na rzecz ograniczenia przemocy z użyciem broni 
palnej.  
  
W dniu 2 marca NYSP była gospodarzem spotkania wewnątrzstanowego, w którym 
uczestniczyli przedstawiciele ATF, Biura Prokuratora Generalnego Stanu Nowy Jork, 
Biurem ds. Pomocy Ofiarom (Office of Victim Services, OVS), stowarzyszeń 
naczelników i szeryfów stanowych, prokuratorów okręgowych, NYPD i biur 
prokuratorów amerykańskich. W dniu 24 marca ATF zorganizowała w Bostonie drugie 
spotkanie Konsorcjum Międzystanowego, a kolejne są w trakcie planowania.  
  

###  
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