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GUBERNATOR HOCHUL OGŁASZA ROZBUDOWĘ CENTRUM ANALIZ 
PRZESTĘPCZOŚCI W REGIONIE CAPITAL REGION I PODKREŚLA 

PRZEDSTAWIONE W ORĘDZIU STANOWYM PROPOZYCJE DOTYCZĄCE 
ZWIĘKSZENIA FINANSOWANIA LOKALNYCH ORGANÓW ŚCIGANIA  

  
Rozbudowa ośrodka, które jest czterokrotnie większe niż poprzednia lokalizacja i 

w którym może pracować dwa razy więcej pracowników, kosztowała 500 000 
USD  

  
Jeden z 10 ośrodków na terenie całego stanu, finansowany w ramach 

rekordowych inwestycji w kwocie 15 mln USD zapewnionych przez gubernator 
Hochul  

  
Gubernator przedstawiła główne inicjatywy w zakresie bezpieczeństwa 
publicznego w ramach swojego orędzia stanowego na rok 2023, w tym 

rozszerzenie zasięgu sieci Centrów Analiz Przestępczości o miasto Nowy Jork, 
podwojenie funduszy na Inicjatywę na rzecz zwalczania przemocy z użyciem 

broni palnej oraz potrojenie funduszy dla 62 stanowych prokuratur okręgowych  
  
  
Gubernator Kathy Hochul ogłosiła dziś rozbudowę Centrum Analiz Przestępczości 
(Crime Analysis Center) w regionie Capital Region, w Albany, który jest jednym z 10 
ośrodków działających w ramach stanowej sieci, której celem jest dostarczanie 
kluczowych analiz kryminalnych, informacji i wsparcia śledczego, aby pomóc organom 
ścigania skuteczniej rozwiązywać, ograniczać i zapobiegać przestępczości. 
Rozbudowa centrum zlokalizowanego na terenie komendy policji miasta Albany 
kosztowała 500 000 USD. Jest ono czterokrotnie większe niż poprzednia lokalizacja i 
będzie w nim mogło pracować dwa razy więcej pracowników. Po zwiedzeniu centrum, 
gubernator Hochul podkreśliła główne inicjatywy dotyczące bezpieczeństwa 
publicznego zawarte w orędziu stanowym na rok 2023, które obejmują rozszerzenie 
zasięgu sieci Centrów Analiz Przestępczości o miasto Nowy Jork, podwojenie 
funduszy na stanową Inicjatywę na rzecz zwalczania przemocy z użyciem broni palnej 
(Gun Involved Violence Elimination, GIVE) oraz ponad trzykrotne zwiększenie 
finansowania dla 62 prokuratur okręgowych na terenie stanu.  
  
„Nie ma większego obowiązku niż zapewnienie, aby każdy mieszkaniec stanu Nowy 
Jork mógł bezpiecznie żyć, i to zawsze było moim priorytetem numer jeden”, 



powiedziała gubernator Hochul. „Wykorzystaliśmy lokalne, stanowe i federalne 
zasoby, aby stworzyć jedyną w swoim rodzaju sieć, która jest podstawą wysiłków 
lokalnych organów ścigania w walce z przestępczością. Będziemy nadal korzystać z 
najnowocześniejszych narzędzi i technologii do analizy danych i wymiany informacji – 
umożliwiając śledczym rozwiązywanie spraw związanych z morderstwami, rabunkami, 
włamaniami i przestępstwami z użyciem broni palnej w całym stanie, tak aby stan 
Nowy Jork był dla wszystkich bezpieczniejszy”.  
  
Po spotkaniu z kierownictwem Centrum gubernator Hochul zwiedziła ośrodek wraz z 
burmistrz Albany, Kathy Sheehan, i przewodniczącym Rady Hrabstwa Albany, Danem 
McCoyem, aby dowiedzieć się więcej o tym, jak centrum pomaga agencjom policyjnym 
i prokuraturze, zwłaszcza w sprawach dotyczących użycia broni palnej. Dzięki 
wyjątkowemu partnerstwu pomiędzy stanowym Wydziałem Służb Sądownictwa 
Karnego (Division of Criminal Justice Services, DCJS) i amerykańskim Biurem ds. 
Alkoholu, Tytoniu, Broni Palnej i Materiałów Wybuchowych (U.S. Bureau of Alcohol, 
Tobacco, Firearms and Explosives, ATF), 10 centrów ma dostęp do Krajowej 
Zintegrowanej Sieci Informacji Balistycznych (National Integrated Ballistic Information 
Network, NIBIN) ATF i do lata tego roku każde centrum będzie dysponowało 
technologią do analizy łusek i identyfikowania użytej broni na podstawie łusek z 
różnych miejsc przestępstw w wielu jurysdykcjach w całym stanie. Wcześniej proces 
identyfikacji trwał do miesiąca, teraz zajmie od 24 do 48 godzin i charakteryzuje się 
dokładnością na poziomie 99,6.  
  
Komisarz Wydziału Służb Sądownictwa Karnego, Rossana Rosado, powiedziała: 
„Wydział Służb Sądownictwa Karnego jest dumny z zapewnienia istotnych zasobów, 
szkoleń i innej pomocy naszym partnerom w organach ścigania, aby mogli lepiej służyć 
naszym społecznościom i stosować skuteczne strategie, aby pomóc w zapobieganiu 
przemocy z użyciem broni palnej i ograniczyć przestępczość. Dziękujemy gubernator 
Hochul za jej przywództwo i wsparcie dla naszych wysiłków w zakresie 
bezpieczeństwa publicznego poprzez zapewnienie, aby nasi partnerzy w organach 
ścigania dysponowali narzędziami, których potrzebują, aby skupić się na najbardziej 
krytycznych kwestiach i podnieść poziom bezpieczeństwa we wszystkich 
społecznościach zamieszkanych przez mieszkańców stanu Nowy Jork”.  
  
Agent specjalny amerykańskiego Biura ds. Alkoholu, Tytoniu, Broni Palnej i 
Materiałów Wybuchowych, John Devito, powiedział: „Ta współpraca pomiędzy ATF 
i wszystkimi naszymi federalnymi, stanowymi i lokalnymi partnerami nigdy w stanie 
Nowy Jork nie była bliższa. Jesteśmy szczególnie wdzięczni za partnerstwo z 
gubernator Hochul i dziękujemy kierownictwu Wydziału Służb Sądownictwa Karnego 
za przyjęcie strategii Kryminalnych Centrów Wywiadu ds. Broni (Crime Gun 
Intelligence) ATF w zakresie redukcji liczby przestępstw z użyciem przemocy. Dane 
pochodzące ze śledzenia broni użytej w celach przestępczych, analizy balistycznej i 
całkowitej współpracy między partnerami śledczymi pomogą wszystkim organom 
ścigania lepiej chronić społeczeństwo. To wszystko jest wynikiem zaangażowania 
gubernator Kathy Hochul i komisarz DCJS, Rossany Rosado, w inwestowanie i 



rozszerzanie tych istotnych zasobów bezpieczeństwa publicznego w całym stanie i w 
kraju”.  
  
Po raz pierwszy założone w 2009 roku, aby służyć organom ścigania w hrabstwie 
Albany, Centrum Analiz Przestępczości w regionie Capital Region obsługuje teraz 
hrabstwa Columbia, Montgomery, Rensselaer, Saratoga, Schenectady i Washington, a 
także zapewnia pomoc każdej agencji policyjnej lub prokuraturze na żądanie. W 
centrum pracuje obecnie 24 analityków i pracowników finansowanych przez Wydział 
Służb Sądownictwa Karnego lub oddelegowanych przez agencje lokalne, stanowe i 
federalne, w tym departamenty policji Albany i Schenectady, departament nadzoru 
kuratorskiego hrabstwa Albany, Policję Stanu Nowy Jork, Gwardię Narodową Stanu 
Nowy Jork, służby z obszaru o wysokiej intensywności handlu narkotykami Nowy Jork-
New Jersey (High Intensity Drug Trafficking Area, HIDTA), ATF, a także Federalne 
Biuro Śledcze (FBI). W nowej lokalizacji o powierzchni 4100 stóp kwadratowych 
centrum może pracować nawet 39 pracowników.  
  
W ubiegłym roku gubernator Hochul zabezpieczyła w budżecie na rok 2023 15 mln 
USD na sieć administrowaną przez DCJS sieć Centrum Analiz Przestępczości, co 
stanowi niemal podwojenie przyznanych środków stanowych. Pozostałe ośrodki 
działające w ramach sieci znajdują się w hrabstwach Broome, Erie, Franklin, Niagara, 
Monroe, Oneida, Onondaga, Orange i Suffolk. W sumie sieć obsługuje ponad 350 
agencji organów ścigania w 43 hrabstwach, a także każdą agencję na żądanie. Każde 
centrum jest nadzorowane przez zarząd, w którym zasiadają przedstawiciele DCJS, a 
także lokalnych i stanowych agencji.  
  
W 2022 roku pracownicy 10 centrów odpowiedzieli na ponad 66 000 wniosków o 
pomoc od lokalnych, stanowych i federalnych organów ścigania, pomagając agencjom 
w rozwiązywaniu spraw związanych z morderstwami, rabunkami, włamaniami, 
przestępstwami z użyciem broni palnej i innych poważnych przypadków naruszeń 
prawa. W zeszłym tygodniu policja w East Greenbush ogłosiła, że rozwiązała sprawę 
morderstwa 81-letniej Wilomeany „Violet” Filkins w 1994 roku, a wsparcie śledcze, 
które pomogło w tej sprawie zapewnili pracownicy centrum działającego w regionie 
Capital Region.  
  
W swoim orędziu stanowym na rok 2023 gubernator Hochul przedstawiła kompleksowy 
plan zapewnienia bezpieczeństwa publicznego oraz inwestycji w celu ograniczenia 
przemocy z użyciem broni palnej i przestępstw, który obejmuje:  

• Rozszerzenie zasięgu stanowej sieci Centrów Analiz Przestępczości o 
miasto Nowy Jork.  

• Podwojenie finansowania Inicjatywy na rzecz zwalczania przemocy 
z użyciem broni palnej (Gun Involved Violence Elimination, GIVE) do 36 
mln USD. Inicjatywa GIVE wspiera 20 wydziałów policji w 17 hrabstwach 
w stanie Nowy Jork (poza miastem Nowy Jork), w których dochodzi do 
80% przestępstw z użyciem broni palnej. Albany, Broome, Chautauqua, 
Dutchess, Erie, Monroe, Nassau, Niagara, Oneida, Onondaga, Orange, 
Rensselaer, Rockland, Schenectady, Suffolk, Ulster i Westchester. W 
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ramach tej inicjatywy fundusze otrzymają również biura prokuratorów 
okręgowych, wydziały nadzoru kuratorskiego, biura szeryfów i inni 
partnerzy w tych hrabstwach.  
W 2022 roku liczba strzelanin w kilku jurysdykcjach objętych programem 
GIVE spadła w porównaniu z rokiem poprzednim, w tym w Buffalo 
(spadek o 32 procent), Long Island (spadek o 29 procent), Westchester 
(spadek o 17 procent) i Rochester (spadek o 13 procent).  

• Wzmocnienie wsparcia policji stanowej poprzez zwiększenie 
wykorzystania lokalnych jednostek stabilizacyjnych (Community 
Stabilization Units) z 16 do 25 społeczności, finansowanie nowych 
czterech klas akademii, a także zwiększenie liczby funkcjonariuszy 
wchodzących w skład federalnych grup zadaniowych.  

• Ponad trzykrotne zwiększenie finansowania z 12 do 52 mln USD dla 62 
stanowych prokuratur okręgowych i utrzymanie finansowania usług 
dotyczących ujawniania dowodów i postępowań przygotowawczych w 
związku z wdrożeniem ostatnich reform wymiaru sądownictwa karnego w 
tym zakresie, które weszły w życie 1 stycznia 2020 r.  

  
Zwalczanie przemocy z użyciem broni palnej  
W ubiegłym roku liczba strzelanin spadła o 17 procent w Nowym Jorku i o 15 procent 
na terenie całego stanu. Dodatkowo w ubiegłym roku wszystkie agencje organów 
ścigania w całym stanie Nowy Jork skonfiskowały 10 093 sztuki broni palnej. Oznacza 
to wzrost o 59 procent w stosunku do roku 2019, w którym zarekwirowano 6819 sztuk 
broni, oraz wzrost o 11 procent w stosunku do roku 2021, gdy zarekwirowano 9088 
sztuk broni. Liczba konfiskat broni palnej przez policję stanową również wzrosła o 160 
procent w porównaniu z poziomem sprzed pandemii – z 528 sztuk skonfiskowanej 
broni w 2019 roku do 1376 w roku 2022. W roku 2022 policja stanowa skonfiskowała 
również 120 sztuk niezarejestrowanej broni palnej, czyli o 85 procent więcej niż w 2021 
roku.  
  
Od momentu objęcia urzędu, gubernator Hochul podjęła działania mające na celu 
wzmocnienie przepisów stanu Nowy Jork dotyczących zapobiegania przemocy z 
użyciem broni palnej, poprzez:  

• Zakaz posiadania niezarejestrowanej broni.  
• Rozszerzenie możliwości zwolnienia za kaucją za przestępstwa z 

użyciem broni palnej.  
• Bardziej surowe kary za handel bronią.  
• Usankcjonowanie stosowania tzw. ustawy o czerwonej fladze (Red Flag), 

co doprowadziło do wydania ponad 5400 nakazów w sprawie ochrony 
przed skrajnym zagrożeniem (Extreme Risk Protection Order, ERPO), co 
stanowiło wzrost o 300 procent w stosunku do roku 2021.  

• Podniesienie wieku uprawniającego do zakupu broni półautomatycznej 
do 21 lat.  

• Uruchomienie pierwszej w kraju Międzystanowej grupy zadaniowej ds. 
nielegalnej broni palnej, której członkowie spotkają się ponownie w 
połowie lutego.  
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• Potrojenie inwestycji stanowych w programy przeciwdziałania przemocy z 
użyciem broni palnej.  

  
Burmistrz Albany, Kathy Sheehan, powiedziała: „Albany jest dumne, że to tu 
znalazło swoją siedzibę najnowsze i największe Centrum Analiz Przestępczości w 
stanie Nowy Jork. Praca tego ośrodka pomaga nam wycofać z naszych ulic rekordową 
liczbę nielegalnej broni palnej, zatrzymać agresywne osoby i zidentyfikować trendy, 
które pomogą nam w proaktywnym alokowaniu zasobów policyjnych. Dziękuję 
gubernator Hochul i komisarz Wydziału Służb Sądownictwa Karnego, Rossanie 
Rosado, za współpracę z komendantem Hawkinsem i Departamentem Policji w Albany 
oraz za umożliwienie tej ważnej inwestycji, która każdego dnia podnosi poziom 
bezpieczeństwa publicznego”.  
  
Przewodniczący Rady Hrabstwa Albany, Daniel P. McCoy, powiedział: 
„Mieszkańcy stanu Nowy Jork zasługują na spokój ducha, jaki daje życie w 
bezpiecznych społecznościach, a ta inwestycja w wysokości 500 000 USD na 
rozbudowę Centrum Analiz Przestępczości w Albany jest kolejnym dowodem 
zaangażowania gubernator Hochul w kwestie bezpieczeństwa publicznego. Dzisiaj 
miałem przyjemność zwiedzić nowy obiekt wraz z gubernator i burmistrz Sheehan, aby 
na własne oczy przekonać się, jak ważna praca jest wykonywana, aby pomóc lokalnym 
organom ścigania w wyeliminowaniu broni palnej z ulic i zapobieganiu przestępstwom 
z użyciem przemocy w przyszłości”.  
  
Wydział Służb Sądownictwa Karnego jest wielofunkcyjną agencją wymiaru 
sprawiedliwości, do której obowiązków należą: szkolenie pracowników organów 
ścigania; gromadzenie i analizowanie danych dotyczących przestępczości w skali 
całego stanu; przechowywanie informacji o historii kryminalnej i akt z odciskami 
palców; nadzór administracyjny nad stanowym bankiem danych DNA, we współpracy z 
Policją Stanu Nowy Jork; finansowanie i nadzór nad programami nadzoru 
kuratorskiego i resocjalizacji; zarządzanie federalnymi i stanowymi funduszami na 
rzecz wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych; wspieranie agencji związanych z 
sądownictwem karnym w całym stanie oraz zarządzanie stanowym rejestrem 
przestępców seksualnych. Profil agencji można obserwować na Twitterze i Facebooku.  
  

###  
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