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GUBERNATOR HOCHUL WYSYŁA ZESPÓŁ DS. ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 
STANU NOWY JORK NA PROŚBĘ WŁADZ STANU KENTUCY W ZWIĄZKU ZE 

ŚMIERTELNYMI TORNADAMI  
  

Międzyagencyjny zespół ds. zarządzania kryzysowego stanu Nowy Jork 
wyjeżdża w ten weekend do Kentucky, a jego zadaniem jest wspieranie 

aktywnych Centrów operacji kryzysowych w trzech hrabstwach  
  

Zespół ma wyruszyć w sobotę 18 grudnia na dwutygodniową misję  
  

Gubernator Kathy Hochul ogłosiła dziś, że stan Nowy Jork wysyła Stanowy zespół ds. 
zarządzania kryzysowego (Incident Management Team, IMT), aby wesprzeć bieżące 
działania w Kentucky po tragicznych burzach, które miały miejsce w ostatni weekend. 
Stanowy zespół ds. zarządzania kryzysowego jest jednostką przeznaczoną do pomocy 
kierownikom ds. sytuacji kryzysowych w zapewnieniu szybkiej, skutecznej i 
zorganizowanej pomocy w przypadkach złożonych katastrof wymagających 
skoordynowania szeregu różnych działań. Członkowie zespołu wnoszą gruntowne 
przeszkolenie i duże doświadczenie w zakresie Systemu dowodzenia w nagłych 
wypadkach (Incident Command System), w tym dowodzenia i kontroli, planowania, 
logistyki i działań administracyjnych. Na prośbę Kentucky, zespół jest wysyłany, aby 
wspierać trzy z centrów kryzysowych w tym stanie – w hrabstwach Graves, Hopkins i 
Marshall.  

  
„Bez względu na zakres i skalę katastrofy, mieszkańcy stanu Nowy Jork zawsze będą 
tam, gdzie trzeba aby nieść konieczną pomóc naszym przyjaciołom i sąsiadom”, 
powiedziała Gubernator Hochul. „Nasi światowej klasy eksperci od zarządzania 
kryzysowego mają ogromne doświadczenie i są gotowi wspierać naszych partnerów w 
Kentucky w każdy możliwy sposób. Jestem niesamowicie dumna z każdego członka 
tego zespołu i dziękuję im za to, że zawsze są gotowi, by pomagać społecznościom z 
radzeniem sobie w najtrudniejszych momentach”.  
  
W skład Stanowego zespołu ds. zarządzania kryzysowego wchodzą pracownicy 
Wydziału ds. Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Służb Ratowniczych (Division of 
Homeland Security and Emergency Services, DHSES), Policji Stanowej (NYSP), 
Departamentu Transportu (Department of Transportation, DOT), Departamentu 
Ochrony Środowiska (Department of Environmental Conservation, DEC), Biura ds. 
Usług Informatycznych (Information Technology Services, ITS), Biura ds. Autostrad 



(Thruway Authority) i Policji Parkowej (Park Police). Zespół obejmuje również personel 
kilku lokalnych agencji, w tym pracowników Biura Szeryfa Hrabstwa Erie (Erie County 
Sheriff's Office) oraz Biura ds. zarządzania kryzysowego (Emergency Management) z 
hrabstwa Montgomery.  
  
Zadaniem Stanowego zespołu ds. zarządzania kryzysowego będzie udzielenie 
wsparcia urzędnikom stanowym i lokalnym we wstępnym planowaniu odbudowy, 
koordynacji operacyjnej, uzyskiwaniu informacji sytuacyjnych i raportowaniu, 
planowaniu działań w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej, tworzeniu map GIS 
oraz wsparciu logistycznym dla bieżących operacji reagowania kryzysowego.  
  
Pełniąca obowiązki komisarza DHSES, Jackie Bray, powiedziała: „Stanowy zespół 
ds. zarządzania kryzysowego, który jedzie do Kentucky, będzie składał się z 
najlepszych w stanie Nowy Jork pracowników służb ratowniczych i doceniam ich 
bezinteresowność i poświęcenie w niesieniu pomocy innym, zwłaszcza w okresie 
świątecznym, kiedy będą z dala od swoich rodzin. Moje serce zwraca się ku 
mieszkańcom Kentucky i mam nadzieję, że to dodatkowe wsparcie pomoże dotkniętym 
społecznościom podnieść się po tej katastrofie”.  
  
Stanowy zespół ds. zarządzania kryzysowego składający się z kadry dowódczej, jak 
również sekcji planowania, logistyki, operacji i finansów, wyruszy na swoją misję w 
sobotę, 18 grudnia, i zacznie działać w terenie już w niedzielę, 19 grudnia. Członkowie 
zespołu będą pracować przez 14 dni i wrócą do domu w niedzielę, 2 stycznia.  
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