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GUBERNATOR HOCHUL OGŁASZA ZAANGAŻOWANIE POLICJI STANOWEJ W 
ZWIĘKSZANIE LICZBY KOBIET W ODDZIAŁACH POLICJI  

  
Policja stanu Nowy Jork podpisuje zobowiązanie „30X30” do zwiększenia odsetka 

kobiet wśród rekrutów do 30 procent do 2030 roku  
  

Program rekrutacyjny NYSP uruchomiony w celu zwiększenia różnorodności 
pracowników  

  
Rejestracja na egzamin wstępny dla funkcjonariuszy policji NYSP trwa do 10 

kwietnia  
  
  
Podczas Miesiąca Historii Kobiet (Women's History Month), Gubernator Kathy Hochul 
ogłosiła dziś, że Policja Stanu Nowy Jork (New York State Police, NYSP) dołączyła do 
innych departamentów policji w całym kraju, podpisując „zobowiązanie 30x30”, które ma 
na celu zwiększenie liczby kobiet w szeregach Policji Stanowej oraz poprawę ich 
warunków pracy w organach ścigania. Głównym celem tego zobowiązania jest 
zapewnienie, żeby do 2030 r. kobiety stanowiły 30 procent rekrutów, a organy ścigania 
były w pełni reprezentatywne dla jurysdykcji i społeczności, którym służą. Zobowiązanie 
jest częścią działań Policji Stanowej mających na celu zróżnicowanie jej członków.  
  
„Praca policji polega na służbie publicznej, a organy ścigania są bardziej skuteczne, gdy 
dysponują silną strukturą organizacyjną i odzwierciedlają różnorodność społeczności, 
którym służą”, powiedziała gubernator Hochul. „Policja Stanowa została utworzona 
ponad 100 lat temu dzięki determinacji dwóch kobiet. W oparciu o to dziedzictwo 
będziemy kontynuować dywersyfikację naszych szeregów, dlatego zachęcam 
wszystkich zainteresowanych do skorzystania z możliwości wywarcia głębokiego i 
pozytywnego wpływu na życie innych ludzi poprzez dołączenie do tej społeczności 
stróżów prawa”.  
  
Nadinspektor Policji Stanowej, Kevin P. Bruen, powiedział: „Przyszły sukces naszej 
agencji będzie zależał od naszej zdolności do przyciągania najbardziej utalentowanej i 
zróżnicowanej grupy kandydatów do pracy w szeregach funkcjonariuszy Policji Stanu 
Nowy Jork. Jesteśmy dumni, że możemy stać u boku kilkudziesięciu innych agencji 
organów ścigania, które zaangażowały się w inicjatywę 30x30”.  
  



Zobowiązanie to działań prowadzonych w ramach Inicjatywy 30×30, koalicji liderów 
policji, naukowców i organizacji zawodowych, którzy połączyli siły w celu zwiększenia 
reprezentacji i doświadczenia kobiet na wszystkich szczeblach policji w Stanach 
Zjednoczonych. Inicjatywa 30×30 jest powiązana z projektem dotyczącym policji 
(Policing Project) realizowanym przez NYU School of Law oraz z organizacją 
skupiającą kobiety zajmujące się egzekwowaniem prawa (National Association of 
Women Law Enforcement Executives, NAWLEE).  
  
Ponad 150 wydziałów policji w całym kraju, w tym NYPD, podpisało zobowiązanie 
30x30.  
  
Agencje, które podpiszą zobowiązanie 30×30, zobowiązują się do:  

• podjęcia działań na rzecz zwiększenia reprezentacji kobiet na wszystkich 
szczeblach organów ścigania.  

• zapewnienia, że polityki i procedury są wolne od wszelkich przejawów 
stronniczości.  

• promowania sprawiedliwego zatrudniania, zatrzymywania i awansowania kobiet 
funkcjonariuszy; oraz  

• zapewnienia kultury sprzyjającej integracji, szacunkowi i wsparciu dla kobiet na 
wszystkich szczeblach i we wszystkich rolach w organach ścigania.  

  
W całym kraju kobiety stanowią około 12% zaprzysiężonych członków, a w Policji 
Stanowej – 11,6%.  
  
Warto zauważyć, że Wydział Policji Stanowej powstał dzięki pracy dwóch kobiet: Moyki 
Newell i Katherine Mayo. W 1913 roku podczas napadu rabunkowego w hrabstwie 
Westchester zamordowano brygadzistę budowlanego. Ponieważ w tamtych czasach nie 
było lokalnej policji, mordercy uciekli. Jego pracodawczyni, Newell, i jej przyjaciółka 
Mayo zainicjowały ruch na rzecz utworzenia policji stanowej, która zapewniłaby ochronę 
dla wszystkich obszarów wiejskich w stanie Nowy Jork. W wyniku ich starań 11 kwietnia 
1917 r. Legislatura stanu Nowy Jork uchwaliła ustawę powołującą do życia Wydział 
Policji Stanowej (Division of State Police). W 1974 r. pierwsze cztery kobiety – 
policjantki ukończyły Akademię Policyjną NYS.  
  
Policja stanowa podpisała zobowiązanie 30x30 w ramach obecnej kampanii 
rekrutacyjnej dotyczącej egzaminu wstępnego, który jest pierwszym krokiem na drodze 
do zostania funkcjonariuszem policji stanu Nowy Jork. W ramach dążeń o zwiększenie 
różnorodności pracowników, Policja Stanowa po raz pierwszy wprowadziła egzamin w 
formie komputerowej, dzięki czemu stał się on bardziej dostępny. Egzamin jest 
dostępny w 54 ośrodkach egzaminacyjnych w stanie Nowy Jork, w ponad 250 
miejscach w Stanach Zjednoczonych oraz w 112 ośrodkach wojskowych na całym 
świecie. Kandydaci będą mogli wybrać miejsce i czas zdawania egzaminu.  
  
Policja Stanowa opracowała również nowy program rekrutacyjny, aby dotrzeć do 
większej liczby kandydatów płci żeńskiej i mniejszości oraz spotkała się z liderami 



społeczności w całym stanie, aby stworzyć podstawy do bardziej produktywnych, 
długoterminowych relacji.  
  
Termin rejestracji na egzamin wstępny do Policji NYS upływa 10 kwietnia 2022 r. 
Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej Policji Stanowej poświęconej 
rekrutacji: https://joinstatepolice.ny.gov/  
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