
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr 7 

 

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E  W Y K O N A W C Z E 

 
SPECJALNEGO PROKURATORA DO ZBADANIA I, JEŚLI BĘDZIE TO UZASADNIONE, 

ŚCIGANIA SPRAW WYNIKAJĄCYCH Z LUB ZWIĄZANYCH Z ROZPORZĄDZENIEM 

WYKONAWCZYM 147.41 

ZWAŻYWSZY, ŻE konstytucja stanu Nowy Jork zobowiązuje Gubernatora do dbałości o wierne wykonywanie 

ustaw stanu Nowy Jork; oraz  

ZWAŻYWSZY, ŻE zgodnie z art. 13 ust. 1 konstytucji uroczyście zaprzysięgałam przestrzegać konstytucji i 

wiernie wykonywać obowiązki Gubernatora; oraz 

ZWAŻYWSZY, ŻE 22 grudnia 2020 r. na autostradzie międzystanowej nr 87 stanu Nowy Jork w hrabstwie 

Ulster doszło do zderzenia pojazdu prowadzonego przez policjanta policji stanu Nowy Jork, Christophera Baldnera i innej 

osoby, w wyniku którego śmierć poniosła Monica Goods („wypadek p. Goods”); oraz  

ZWAŻYWSZY, ŻE zgodnie z Rozporządzeniami wykonawczymi 147 i 147.41, Prokurator Generalny został 

wyznaczony jako oskarżyciel specjalny, który ma zbadać okoliczności wypadku p. Goods oraz, jeśli będzie to 

uzasadnione, wnieść oskarżenie przeciwko każdemu zaangażowanemu funkcjonariuszowi organów ścigania; oraz 

ZWAŻYWSZY, ŻE Prokurator Generalny dowiedział się, w trakcie dochodzenia w sprawie wypadku p. Goods, 

że funkcjonariusz Baldner dwa razy wcześniej zachował się podobnie, co doprowadziło do dwóch kolizji pojazdów 

silnikowych; oraz 

ZWAŻYWSZY, ŻE Prokurator Generalny przedstawi wypadek p. Goods przed ławą przysięgłych Hrabstwa 

Ulster i poprosi ławę przysięgłych o rozważenie wszelkich stosownych zarzutów przeciwko funkcjonariuszowi 

Baldnerowi; oraz 

ZWAŻYWSZY, ŻE w ramach prezentacji wypadku p. Goods przed ławą przysięgłych, Prokurator Generalny 

wezwie dwie osoby uczestniczące w dwóch wcześniejszych incydentach z udziałem funkcjonariusza Baldnera jako część 

głównego materiału dowodowego; oraz 

ZWAŻYWSZY, ŻE Prokurator Generalny ubiega się o upoważnienie do zwrócenia się do ławy przysięgłych o 

rozważenie postawienia funkcjonariuszowi Baldnerowi odpowiednich zarzutów karnych w związku z dwoma 

wcześniejszymi incydentami, a jeżeli ława przysięgłych opowie się za postawieniem funkcjonariuszowi Baldnerowi 

zarzutów, o upoważnienie do ścigania tych zarzutów oprócz zarzutów związanych z wypadkiem p. Goods, oraz   

ZWAŻYWSZY, ŻE istotne jest zapewnienie, aby prawa stanu Nowy Jork nie były naruszane przez żadnego z 

członków policji stanu Nowy Jork; oraz w interesie ekonomii sądowej, oraz  

ZWAŻYWSZY, ŻE powyższe fakty zmuszają mnie do stwierdzenia, że w tym przypadku, w celu zapewnienia 

pełnego zaufania do naszego systemu sądownictwa karnego i bez sprzeciwu ze strony Prokuratora okręgowego Hrabstwa 

Ulster, należy powołać specjalnego prokuratora, którego uprawnienia powinny zastąpić pod każdym względem 

uprawnienia i jurysdykcję Prokuratora okręgowego Hrabstwa Ulster do zarządzania, interpretowania, ścigania lub 

prowadzenia dochodzeń w określonych sprawach,  



NINIEJSZYM, JA, KATHLEEN HOCHUL, Gubernator Stanu Nowy Jork, na mocy uprawnień nadanych mi 

przez konstytucję i przepisy stanu Nowy Jork, a w szczególności przez podrozdział 2 sekcji 63 Ustawy wykonawczej, 

niniejszym upoważniam Prokuratora Generalnego (zwanego dalej „prokuratorem specjalnym”) do prowadzenia 

dochodzenia i, jeśli będzie to uzasadnione, ścigania wszelkich bezprawnych działań lub zaniechań, lub domniemanych 

bezprawnych działań lub zaniechań, w tym składania fałszywych oświadczeń, w tym krzywoprzysięstwa, przez 

jakąkolwiek osobę wynikającą z, odnoszącą się do lub w jakikolwiek sposób związaną z: 

• KOLIZJĄ DROGOWĄ W DNIU 26 STYCZNIA 2017 R. Z UDZIAŁEM FUNKCJONARIUSZA 

POLICJI STANOWEJ STANU NOWY JORK, CHRISTOPHERA BALDNERA, PROWADZĄCEGO 

OZNAKOWANY RADIOWÓZ, ORAZ OSOBY CYWILNEJ, PROWADZĄCEJ POJAZD CYWILNY, 

NA DRODZE MIĘDZYSTANOWEJ 87, W HRABSTWIE ULSTER, STAN NOWY JORK; oraz 

• KOLIZJĄ DROGOWĄ W DNIU 6 WRZEŚNIA 2019 R. Z UDZIAŁEM FUNKCJONARIUSZA 

POLICJI STANOWEJ STANU NOWY JORK, CHRISTOPHERA BALDNERA, PROWADZĄCEGO 

OZNAKOWANY RADIOWÓZ, ORAZ OSOBY CYWILNEJ PROWADZĄCEJ POJAZD CYWILNY, 

Z DWIEMA INNYMI OSOBAMI W ŚRODKU, NA DRODZE MIĘDZYSTANOWEJ 87, W 

HRABSTWIE ULSTER, STAN NOWY JORK, oraz 

PONADTO, prokurator specjalny posiada wszelkie uprawnienia i obowiązki określone w podrozdziałach 2 i 8 

art. 63 ustawy wykonawczej dla celów niniejszego zarządzenia oraz posiada i wykonuje wszelkie uprawnienia 

prokuratorskie niezbędne do prowadzenia dochodzenia i, jeżeli jest to uzasadnione, do ścigania jakiejkolwiek osoby w 

związku z określonymi incydentami, a jurysdykcja prokuratora specjalnego zastępuje jurysdykcję prokuratora 

okręgowego hrabstwa Ulster, który będzie posiadał jedynie te uprawnienia i obowiązki, które zostaną mu wyznaczone 

przez prokuratora specjalnego, jak określono w podrozdziale 2 art. 63 ustawy wykonawczej; oraz 

PONADTO, w każdej sprawie objętej niniejszym zarządzeniem, specjalny prokurator jest upoważniony do (i) 

uczestniczenia w posiedzeniu lub posiedzeniach Sądu Okręgowego lub Sądu Najwyższego, które odbędą się w i dla 

Hrabstwa Ulster, (ii) stawienia się przed każdą ławą przysięgłych wybraną na dowolne posiedzenie (posiedzenia) 

wspomnianego sądu, w celu przeprowadzenia wszelkich postępowań, badań i dochodzeń, oraz (iii) wniesienia wszelkich 

działań i postępowań karnych, które mogą być prowadzone lub podjęte przed wspomnianą ławą przysięgłych i innymi 

ławami przysięgłych, dotyczącymi lub odnoszącymi się do wszelkich domniemanych bezprawnych czynów opisanych w 

niniejszym zarządzeniu. 

Niniejsze rozporządzenie wykonawcze obowiązuje do czasu jego zmiany, zawieszenia lub zakończenia przez 

Gubernator. 

 

C O  N I N I E J S Z Y M potwierdzam własnoręcznym 

podpisem i pieczęcią stanu w mieście Albany, 

w dniu dwudziestego października dwa tysiące 

dwudziestego pierwszego roku. 

 

 

 

PRZEZ GUBERNATORA  

 

      Sekretarz gubernatora 


