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GUBERNATOR HOCHUL ZAPOWIADA PODJĘCIE DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU 
WZMOCNIENIE EGZEKWOWANIA PRZEZ DEPARTAMENT USŁUG 

FINANSOWYCH SANKCJI WOBEC ROSJI  
  

Środki te obejmują przyspieszone zamówienia na narzędzia analityczne 
Blockchain  

  
  
Gubernator Kathy Hochul w dniu dzisiejszym ogłosiła podjęcie działań mających na celu 
wzmocnienie egzekwowania przez Departament ds. Usług Finansowych (Department of 
Financial Services, DFS) sankcji wobec Rosji, w tym przyspieszenie zamówień na 
dodatkową technologię analityczną blockchain. Narzędzia te zwiększą zdolność 
Departamentu ds. Usług Finansowych do wykrywania przypadków narażenia firm 
zajmujących się handlem wirtualnymi walutami, posiadających licencję DFS, na 
kontakty z rosyjskimi klientami indywidualnymi, bankami i innymi podmiotami, objętymi 
sankcjami nałożonymi przez administrację Bidena. W ramach prac DFS, mających na 
celu stanie się wiodącym, opartym na danych regulatorem globalnego sektora usług 
finansowych, Departament ocenia szereg narzędzi technologicznych i usługodawców w 
celu rozszerzenia obecnych możliwości nadzorczych. Przyspieszenie procesu 
zamówień publicznych jest krytycznym krokiem w celu wzmocnienia zdolności 
Departamentu do egzekwowania przepisów dotyczących przeciwdziałania praktykom 
związanym z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz ustawy o zachowaniu tajemnicy 
bankowej (Bank Secrecy Act), zarówno w czasie obecnego kryzysu, jak i w przyszłości.  
  
„Podobnie jak miliony ludzi na całym świecie, mieszkańcy stanu Nowy Jork z obawą i 
oburzeniem obserwują sytuację na Ukrainie, dlatego w odpowiedzi na te wydarzenia 
podejmujemy dalsze działania” powiedziała gubernator Hochul. „Stoimy ramię w 
ramię z narodem ukraińskim i będziemy nadal robić to, co do nas należy, aby 
egzekwować amerykańskie sankcje wobec Rosji w odpowiedzi na jej nieuzasadniony 
atak. Stan Nowy Jork jest dumnym domem dla największej w kraju populacji ukraińskiej, 
a my wykorzystamy posiadane zasoby technologiczne, aby chronić naszych obywateli i 
pokazać Rosji, że pociągniemy ją do odpowiedzialności”.  
  
Inspektor ds. usług finansowych, Adrienne A. Harris, powiedziała: „Mamy 
świadomość tego, że osoby dopuszczające się nieuczciwych działań będą próbowały 
omijać te sankcje poprzez przesyłanie wirtualnej waluty, dlatego też musimy mieć 
możliwość monitorowania transakcji i stopnia takich przypadków w czasie 



 

 

rzeczywistym. Kontynuujemy ścisłą współpracę z federalnymi i innymi stanowymi 
organami regulacyjnymi oraz prowadzimy komunikację z naszymi podmiotami objętymi 
nadzorem, aby zapewnić, że wykorzystamy cały potencjał naszego systemu 
regulacyjnego w walce o ochronę Ukrainy”.  
  
Dzięki specjalnie opracowanym technologiom i dostawcom usług w zakresie walut 
wirtualnych, systemy finansowe są chronione przed nielegalną działalnością, w tym 
praniem brudnych pieniędzy, finansowaniem terroryzmu i oprogramowaniem 
ransomware.  
  
Działanie to jest następstwem Rozporządzenia wykonawczego gubernator Hochul, 
które nakazuje wszystkim agencjom i władzom stanu Nowy Jork dokonanie przeglądu i 
wycofanie funduszy publicznych z Rosji, w następstwie nieuzasadnionego i 
niesprowokowanego ataku Rosji na Ukrainę. Gubernator zobowiązała się również do 
współpracy z administracją Bidena w celu wsparcia uchodźców w kryzysie i powitania 
ich w stanie, a także potępia akty nieuzasadnionej przemocy Rosji wobec narodu 
ukraińskiego.  
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