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GUBERNATOR HOCHUL OGŁASZA, ŻE OD STYCZNIA ZAREKWIROWANO 
PONAD 6000 SZTUK NIELEGALNEJ BRONI W WYNIKU DZIAŁAŃ 

MIĘDZYSTANOWEJ GRUPY ZADANIOWEJ DS. BRONI  
  

Efekty współpracy wewnątrzstanowej i międzystanowej pomiędzy agencjami 
lokalnymi, stanowymi i federalnymi  

  
Całkowita liczba konfiskat w stanie Nowy Jork wzrosła o 20 procent od stycznia 

do lipca 2022 roku w porównaniu do pierwszych siedmiu miesięcy ubiegłego roku  
  

Liczba osób rannych w wyniku strzelanin spadła o 12 procent w społecznościach 
uczestniczących w finansowanej przez władze stanowe Inicjatywie na rzecz 

zwalczania przemocy związanej z użyciem broni palnej i o 11 procent w Nowym 
Jorku  

  
140-procentowy wzrost liczby konfiskat broni przez policję stanu Nowy Jork w 

okresie od sierpnia 2021 r. do lipca 2022 r. w porównaniu z okresem od sierpnia 
2020 r. do lipca 2021 r.  

  
  
Gubernator Kathy Hochul ogłosiła dziś, że agencje policyjne zarekwirowały 6007 sztuk 
nielegalnej broni palnej w społecznościach w całym stanie Nowy Jork w ciągu 
pierwszych siedmiu miesięcy roku, co stanowi 20-procentowy wzrost w porównaniu z 
tym samym okresem w 2021 roku. W towarzystwie burmistrza Nowego Jorku, Erica 
Adamsa, oraz dyrektora Biura ds. Alkoholu, Tytoniu, Broni Palnej i Materiałów 
Wybuchowych (Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives, ATF), Stevena 
Dettelbacha, przed spotkaniem Międzystanowej Grupy Zadaniowej ds. Nielegalnej 
Broni Palnej (Interstate Task Force on Illegal Guns), gubernator Hochul poinformowała 
mieszkańców stanu Nowy Jork o kompleksowych działaniach jej administracji mających 
na celu powstrzymanie handlu nielegalną bronią, ograniczenie przemocy z użyciem 
broni palnej i ratowanie życia. Dyrektor ATF Dettelbach określił Grupę Zadaniową jako 
model, który może być naśladowany przez inne regiony kraju.  
  
„Działania mojej administracji skupiają się na powstrzymaniu tragedii spowodowanych 
przemocą z użyciem broni palnej w społecznościach w całym stanie i nadal 
podejmujemy odważne działania, aby stawić czoła temu kryzysowi”, powiedziała 
gubernator Hochul. „Ta rekordowa liczba konfiskat broni jest wynikiem 



bezprecedensowych, wiodących na skalę krajową, skoordynowanych działań organów 
ścigania na poziomie lokalnym i federalnym. Wolę zajmować się zapobieganiem 
przestępczości niż jej rozwiązywaniem, i właśnie tym zajmuje się pierwsza w swoim 
rodzaju Międzystanowa Grupa Zadaniowa ds. Nielegalnej Broni Palnej”.   
  
Gubernator Hochul ogłosiła również, że w okresie od sierpnia 2021 do lipca 2022 roku 
Policja stanu Nowy Jork (New York State Police) skonfiskowała 1468 sztuk broni – co 
stanowi rekordową liczbę w historii tej agencji. Oznacza to 140-procentowy wzrost w 
porównaniu z okresem od sierpnia 2020 do lipca 2021, kiedy to policja stanowa 
zarekwirowała 612 sztuk broni.  
  
Dyrektor Biura ds. Alkoholu, Tytoniu, Broni Palnej i Materiałów Wybuchowych, 
Steven Dettelbach, powiedział: „Ta Grupa Zadaniowa ma to, co jest potrzebne, aby 
dokonać zmian – a ATF, poprzez nasze Kryminalne Centra Wywiadu ds. Broni (Crime 
Gun Intelligence Centers), nasz system śledzenia broni kryminalnej eTrace i NIBIN – 
jest zaangażowana w dostarczanie naszym partnerom z organów ścigania 
praktycznych informacji wywiadowczych i wskazówek potrzebnych do zidentyfikowania 
przestępców, którzy terroryzują nasze społeczności, i sieci handlu bronią palną, które 
nielegalnie dostarczają im broń”.  
  
Międzystanowa Grupa Zadaniowa ds. Nielegalnej Broni Palnej od momentu powstania 
na początku tego roku ułatwia współpracę i współdziałanie lokalnych, stanowych i 
federalnych organów ścigania w Connecticut, Maine, Massachusetts, New Hampshire, 
New Jersey, Ohio, Pennsylvania, Rhode Island i Vermont. Członkowie Grupy 
Zadaniowej zebrali się po raz czwarty tego ranka, aby omówić informacje, dane 
wywiadowcze, strategie i inne taktyki krytyczne dla ich bieżących wysiłków w celu 
rozwiązania problemu wzrostu przemocy z użyciem broni palnej, który zaobserwowano 
w stanie Nowy Jork i kraju od początku 2020 roku. Kolejne spotkanie odbędzie się w 
przyszłym miesiącu w New Jersey.  
  
Praca ta, w połączeniu z rekordowymi inwestycjami stanowymi w społecznościach 
doświadczających wysokiego wskaźnika przemocy z użyciem broni oraz lepszą 
wymianą informacji pomiędzy lokalnymi organami ścigania i policją stanową, przynosi 
dobre rezultaty. 20 wydziałów policji uczestniczące w stanowej Inicjatywie na rzecz 
zwalczania przemocy z użyciem broni palnej (Gun Involved Violence Elimination, GIVE) 
również odnotowały 12-procentowy spadek liczby ofiar strzelanin w ciągu pierwszych 
siedmiu miesięcy 2022 roku w porównaniu z rokiem 2021. Liczba zabójstw zgłoszonych 
przez te wydziały policji spada od trzech miesięcy z rzędu.W mieście Nowy Jork do 
połowy sierpnia nastąpił spadek ofiar strzelanin o 11,8 procent, podczas gdy liczba 
zgłoszonych morderstw zmniejszyła się o 11 procent.  
  
Policja stanowa skonfiskowała od stycznia do lipca 2022 roku 813 sztuk broni, co 
stanowi dwukrotność liczby skonfiskowanej w tym samym okresie ubiegłego roku (406). 
Obejmuje to 30 nielegalnych karabinów szturmowych i niezarejestrowanych pistoletów 
przejętych po wielomiesięcznym dochodzeniu przez Jednostkę policji stanowej do 
spraw zwalczania handlu bronią (Gun Trafficking Interdiction Unit, GTIU). Jednostka 
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przeprowadziła również 482 dochodzenia w sprawie handlu bronią od stycznia do 
czerwca 2022 roku, dostarczając 91 tropów, które pomogły władzom w 25 stanach 
skonfiskować 149 sztuk nielegalnej broni.  
  
Nadkomisarz Policji Stanu Nowy Jork, Kevin P. Bruen, powiedział: „Rosnąca liczba 
konfiskat nielegalnej broni przez policję stanową i naszych partnerów w innych 
organach ścigania pokazuje postęp, jaki poczyniliśmy w zwalczaniu nielegalnej broni w 
stanie Nowy Jork. Nasze liczby dowodzą, że konfiskata nielegalnej broni to nie byle co. 
Te wysiłki są integralną częścią ochrony naszych społeczności, a sprowadzanie i 
posiadanie nielegalnej broni nie będzie tolerowane”.  
  
W budżecie stanowym na rok 2023 przewidziano 227 mln USD na sfinansowanie 
innowacyjnych programów i partnerstw realizowanych przez organy ścigania i 
organizacje społeczne, w tym:  
  

• 24,9 mln USD dla inicjatyw SNUG i lokalne działania mające na celu 
ograniczenie przemocy z użyciem broni palnej, które wykorzystują podejście 
oparte na zdrowiu publicznym w celu rozwiązania problemu przemocy z bronią 
poprzez zidentyfikowani jej źródła, zablokowanie rozprzestrzeniania się i 
zaoferowanie kompleksowego wsparcia osobom, które doznały traumy w wyniku 
długotrwałego narażenia na przemoc z użyciem broni palnej. Inwestycje te będą 
również wspierać programy mające na celu zaspokojenie podstawowych potrzeb 
młodych ludzi znajdujących się w trudnej sytuacji, a także, oprócz innych 
inicjatyw, zapewnią szkolenia w zakresie gotowości do podjęcia i znalezienia 
pracy;  

• 18,2 mln USD dla organów ścigania, które uczestniczą w Inicjatywa GIVE, która 
wykorzystuje strategie oparte na dowodach naukowych w celu zmniejszenia 
liczby strzelanin i ratowania życia w 20 społecznościach w 17 hrabstwach 
najbardziej dotkniętych przemocą z użyciem broni palnej; oraz  

• 15 mln USD dla dziesięciu Centrów Analiz Przestępczości (Crime Analysis 
Centers), które gromadzą i udostępniają dane na temat przestępczości – w tym 
dane dotyczące broni palnej – ponad 350 stanowym i lokalnym agencjom 
ochrony porządku publicznego, służąc jako kluczowe źródło informacji w 
działaniach mających na celu powstrzymanie, badanie i wykrywanie sprawców 
przestępstw, w tym przestępstw z użyciem broni palnej.  

  
###  
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