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GUBERNATOR HOCHUL OGŁASZA ZAKOŃCZENIE PONAD 600 WSPÓLNYCH 
ĆWICZEŃ ANTYTERRORYSTYCZNYCH NA TERENIE CAŁEGO STANU NOWY 

JORK W 2021 R.  
  

Zespoły antyterrorystyczne przeprowadziły ćwiczenia w różnych firmach, 
najważniejszych obiektach infrastrukturalnych oraz na stacjach kolejowych  

  
Od 2016 r. stanowy Wydział ds. Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Służb 

Ratowniczych przeprowadził ponad 4200 ćwiczeń  
  

Zachęca się mieszkańców do zwracania uwagi na otoczenie podczas sezonu 
świątecznego  

 i zgłaszania wszelkich podejrzanych działań organom ścigania  
  

Gubernator Kathy Hochul ogłosiła dziś, że Biuro Antyterrorystyczne (Office of Counter 
Terrorism) stanowego Wydziału ds. Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Służb 
Ratowniczych (DHSES) przeprowadziło w 2021 roku ćwiczenia szkoleniowe w ponad 
600 miejscach w całym stanie. Eksperci ds. walki z terroryzmem z agencji stanowych i 
lokalnych przeprowadzili ćwiczenia oceniające zdolność przedsiębiorstw do 
rozpoznawania i zgłaszania podejrzanych działań w prawie każdym hrabstwie w stanie. 
Od 2016 roku w całym stanie Nowy Jork przeprowadzono ponad 4200 takich ćwiczeń.  
  
„Moim celem, jako gubernator, jest zapewnienie, aby mieszkańcy stanu Nowy Jork byli 
bezpieczni i przygotowani na wszelkie ryzyka, które zagrażają naszemu wspólnemu 
bezpieczeństwu”, powiedziała Gubernator Hochul. „Te coroczne ćwiczenia są 
kluczowe dla osiągnięcia tego celu, ponieważ nie tylko pomagają zapewnić, że firmy na 
terenie całego stanu wiedzą, jak wykryć podejrzane działania, a także znają swoje 
własne obowiązki i wiedzą jak dokonać zgłoszenia”.  
  
Biuro Antyterrorystyczne współpracowało z ponad 360 pracownikami organów ścigania 
z 76 agencji w celu przeprowadzenia ćwiczeń. Zespoły przeprowadziły ćwiczenia w 
wielu firmach wytwarzających produkty lub świadczących usługi, które mogłyby zostać 
wykorzystane w potencjalnych zamachach terrorystycznych. W 2021 r. zespoły 
współpracowały ze sklepami z artykułami żelaznymi i budowlanymi; hotelami i 
motelami; wielkopowierzchniowymi sklepami detalicznymi; firmami wynajmującymi 
pojazdy; prywatnymi placówkami pocztowymi; sprzedawcami bezzałogowych statków 
powietrznych (UAS) lub dronów; sklepami z artykułami rolniczymi; sklepami 



spożywczymi; sklepami z artykułami kosmetycznymi; sklepami z artykułami do 
basenów; magazynami samodzielnego przechowywania oraz sklepami z bronią i 
organizatorami pokazów broni. Zespoły dokonały również oceniły 70 kluczowych 
obiektów infrastrukturalnych, które terroryści mogliby wykorzystać lub obrać za cel 
ataku. Przykładowe lokalizacje to centra handlowe, uczelnie wyższe, lotniska, węzły 
komunikacyjne, obiekty widowiskowe i inne miejsca masowego gromadzenia się ludzi.  
  
Pełniąca obowiązki komisarz stanowego Wydziału ds. Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego i Usług Ratowniczych, Jackie Bray, powiedziała: „Nasz Wydział jest 
zaangażowany w pomoc w ochronę obywateli stanu Nowy Jork i najważniejszych 
obiektów przed aktami terrorystycznymi. Dziękuję wszystkim osobom zaangażowanym 
w te ćwiczenia oraz naszym partnerom w organach ścigania za pomoc w podnoszeniu 
świadomości na temat kluczowych wskaźników podejrzanych działań. Apeluję do 
przedsiębiorców i obywateli, aby zwracali uwagę na swoje otoczenie i zgłaszali 
podejrzane działania, dzwoniąc na działającą w stanie Nowy Jork, specjalną infolinię 
Terrorism Tip Line pod numer 1-866-SAFENYS”.  
  
Nadinspektor Policji Stanowej, Kevin P. Bruen, powiedział: „Edukacja 
przedsiębiorstw i społeczeństwa w zakresie dostrzegania podejrzanych działań i 
powiadamiania organów ścigania jest kluczową częścią ochrony naszych społeczności 
przed zagrożeniem terrorystycznym. Jesteśmy zobowiązani do zrobienia wszystkiego, 
co konieczne, aby zapewnić gotowość lokalnych i stanowych służb ratowniczych do 
reagowania na wszelkiego rodzaju sytuacje kryzysowe i łagodzenia ich skutków. 
Ćwiczenia takie jak to pomagają nam udoskonalać nasze obecne procedury 
bezpieczeństwa i pomagają przygotować się do skoordynowanych działań w razie 
zaistnienia sytuacji kryzysowej, i, w rezultacie, zapewnić bezpieczeństwo mieszkańców 
stanu Nowy Jork”.  
  
Operacja NY-SECURE  
Oprócz ponad 600 ćwiczeń, Wydział współpracował również z federalnymi, stanowymi i 
lokalnymi organami ścigania w ramach „Operacji NY-SECURE” w celu 
przeprowadzenia działań antyterrorystycznych i reagowania na incydenty na trasach 
Amtrak i linii kolejki podmiejskiej MTA. Celem operacji była poprawa koordynacji i 
reagowania pomiędzy agencjami policji kolejowej odpowiedzialnymi za każdą stację, a 
stanowymi i lokalnymi organami ścigania, które reagują na nagłe wypadki w tych 
miejscach. Te widoczne, proaktywne działania obejmowały wzmożone patrole na 
peronach, zwiększoną obecność ochrony na pokładach pociągów, kontrole z użyciem 
psów wykrywających materiały wybuchowe oraz działania kontrwywiadowcze. W 2021 
r. w ramach operacji NY-SECURE przeprowadzono 74 kontrole w całym stanie. Zespoły 
przeprowadziły 62 ćwiczenia na pojedynczych stacjach w całym stanie oraz 12 ćwiczeń 
obejmujących wiele stacji na liniach obsługiwanych przez Amtrak oraz na należącej do 
MTA linii Empire Line. Od momentu powstania programu w 2018 roku, zespoły organów 
ścigania przeprowadziły ponad 215 interwencji w całym stanie. Działania te będą 
kontynuowane w 2022 roku.  
  
O Wydziale ds. Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Służb Ratowniczych  



Wydział ds. Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Służb Ratowniczych zapewnia 
przywództwo, koordynowanie i wsparcie działań na rzecz zapobiegania aktom 
terrorystycznym, klęskom żywiołowym, zagrożeniom, pożarom i innym sytuacjom 
awaryjnym, zapewnienia ochrony przed nimi, przygotowania i reagowania na ich 
wystąpienie oraz podejmowania działań naprawczych po ich zakończeniu. Więcej 
informacji znajduje się na stronie na Facebooku, w profilu @NYSDHSES na Twitterze 
oraz na stronie dhses.ny.gov.  
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