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GUBERNATOR HOCHUL OGŁASZA ZOBOWIĄZANIE DEC, PARKÓW 
STANOWYCH DO ZWIĘKSZENIA LICZBY KOBIET W SZEREGACH 

STRAŻNIKÓW LEŚNYCH, POLICJI OCHRONY ŚRODOWISKA I POLICJI 
OCHRONY PARKÓW  

  
DEC, Policja Ochrony Parków dołącza do Policji Stanu Nowy Jork i podejmuje 
Krajowe „Zobowiązanie 30x30” w celu zwiększenia liczby kobiet w szeregach 

policji, aby poprawić bezpieczeństwo publiczne, sytuację społeczną i zaufanie do 
organów ścigania  

  
  
Gubernator Kathy Hochul ogłosiła dziś, że Departament Ochrony Środowiska 
(Department of Environmental Conservation, DEC) oraz Biuro Parków, Rekreacji i 
Ochrony Zabytków (Office of Parks, Recreation, and Historic Preservation) dołączyły do 
Policji Stanowej i innych departamentów policji w całym kraju, zobowiązując się do 
realizacji programu „Zobowiązanie 30x30” (30x30 Pledge), którego celem jest przyjęcie 
większej liczby kobiet do szeregów policji ochrony środowiska, strażników leśnych i 
policji ochrony parków. Zobowiązanie 30x30 to seria działań, które agencje policji 
podejmują w celu poprawy reprezentacji i doświadczeń kobiet w organach ścigania. 
Działania te pomagają agencjom ocenić aktualny stan równości płci i opracować 
strategie eliminowania barier, które uniemożliwiają awans kobiet w policji, takich jak 
rekrutacja, ocena, zatrudnianie, zachowanie na stanowisku, awansowanie i kultura 
agencji.  
  
„Jednostki policji w stanie Nowy Jork są silniejsze i skuteczniejsze, gdy odzwierciedlają 
różnorodność mieszkańców tego stanu, którym służą”, powiedziała gubernator 
Hochul. „Doceniam pracę DEC i Parków Stanowych (State Parks) za podjęcie tego 
ważnego zobowiązania, jakim jest rekrutacja większej liczby kobiet w ich szeregach i 
zapraszam wszystkie zainteresowane strony do skorzystania z możliwości wywarcia 
głębokiego i pozytywnego wpływu na życie innych poprzez dołączenie do tej 
społeczności stróżów prawa”.  
  
Zobowiązanie to stanowi podstawę Inicjatywy 30x30 – koalicji liderów policji, 
naukowców i organizacji zawodowych, którzy połączyli siły w celu zwiększenia 
reprezentacji i doświadczenia kobiet na wszystkich szczeblach policji w całych Stanach 
Zjednoczonych. Inicjatywa 30x30 jest powiązana z projektem dotyczącym nadzoru 
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policyjnego (Policing Project) prowadzonym przez New York University School of Law 
oraz organizację National Association of Women Law Enforcement Executives.  
  
Ostatecznym celem Inicjatywy 30x30 jest osiągnięcie do 2030 r. 30-procentowego 
udziału kobiet w klasach rekrutacyjnych policji oraz zapewnienie, by agencje policyjne 
były rzeczywiście reprezentatywne dla obszaru, na którym działają. Pomimo że program 
w ramach inicjatywy 30x30 koncentruje się na wspieraniu awansu kobiet w policji, 
zasady te mają zastosowanie do całej różnorodności demograficznej, a nie tylko do płci.  
  
W marcu gubernator Kathy Hochul ogłosiła, że Policja Stanu Nowy Jork (New York 
State Police) zobowiązała się do zwiększenia liczby kobiet w swoich szeregach. 
Zobowiązanie 30x30 podpisało ponad 160 agencji – od dużych oddziałów miejskich, w 
tym Departament Policji Miasta Nowy Jork (New York City Police Department), po 
agencje policji średniej wielkości, na terenach wiejskich, uniwersyteckie i stanowe. 
Zobowiązanie opiera się na badaniach społecznych, z których wynika, że większa 
reprezentacja kobiet w siłach policyjnych prowadzi do lepszych wyników pracy policji w 
danej społeczności.  
  
Komisarz Departamentu Ochrony Środowiska, Basil Seggos, powiedział: 
„Każdego dnia strażniczki leśne i funkcjonariuszki Departamentu Ochrony Środowiska 
w DEC ciężko pracują, wdrażając jedne z najsurowszych praw środowiskowych w kraju, 
chroniąc nasze zasoby naturalne, promując sprawiedliwość ekologiczną i chroniąc 
społeczności przed zagrożeniami związanymi ze zmianami klimatycznymi. Przyjęcie 
zobowiązania 30x30 jest wyrazem uznania zarówno dla pracy, jaką DEC wykonał do tej 
pory, by wspierać kobiety w egzekwowaniu prawa w DEC, jak i dla działań, które należy 
podjąć, aby zwiększyć różnorodność i reprezentację personelu DEC”.  
  
Komisarz ds. Parków Stanowych, Erik Kulleseid, powiedział: „Członkowie Policji 
Ochrony Parków Stanu Nowy Jork codziennie pracują, aby chronić odwiedzających 
parki stanowe i ludzi w całym stanie. Zdajemy sobie sprawę, że zróżnicowane, 
reprezentatywne siły policji parkowej mają kluczowe znaczenie dla zapewnienia 
wszystkim odwiedzającym bezpiecznych, przyjaznych i przyjemnych doświadczeń w 
parkach stanowych w całym stanie Nowy Jork. Parki Stanu Nowy Jork dołączają do 
naszych partnerów ze stanowych organów ścigania, którzy podjęli zobowiązanie 30X30 
w celu zwiększenia udziału kobiet w naszych szeregach”.  
  
Współzałożycielka Inicjatywy 30x30, Maureen McGough, powiedziała: „Jesteśmy 
wdzięczni DEC i Parkom Stanowym za to, że są jednymi z pierwszych agencji w kraju, 
które zobowiązały się do udziału w tym nabierającym tempa ruchu. Mocno wierzymy, że 
wspieranie kobiet w szeregach policji jest kluczowe dla poprawy bezpieczeństwa 
publicznego. Liczymy na to, że więcej agencji pójdzie w ślady DEC i Parków 
Stanowych, podpisując zobowiązanie i poprawiając reprezentację i doświadczenia 
kobiet w policji”.  
Dyrektor Departamentu Egzekwowania Prawa, Karen Przyklek, powiedziała: „Jako 
pierwsza kobieta na stanowisku dyrektora Departamentu Egzekwowania Prawa w DEC, 
od samego początku dałam jasno do zrozumienia, że rekrutacja większej liczby kobiet 
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na stanowiska policji ochrony środowiska jest priorytetem. Ogłoszenie tego 
zobowiązania jest motywujące, ponieważ pokazuje zaangażowanie DEC w zwiększenie 
liczby silnych, inteligentnych i wysoko wykwalifikowanych kobiet w szeregach 
strażników leśnych i policji ochrony środowiska”.  
  
Dyrektor Departamentu Ochrony Lasów, John Solan, powiedział: „To zobowiązanie 
jest zgodne z nieustanną pracą Departamentu Ochrony Lasów nad poprawą 
reprezentacji i doświadczenia kobiet w naszej agencji. Jesteśmy zaszczyceni, że jako 
jedni z pierwszych w kraju podjęliśmy to ważne zobowiązanie i cieszymy się na 
współpracę i możliwość uczenia się od agencji w całym kraju, które podzielają nasz 
priorytet”.  
  
Aby pomóc zwiększyć liczbę kobiet w szeregach policji, Departament Ochrony 
Środowiska (DEC), Wydziały Ochrony Lasów (Division of Forest Protection) i 
Departament Egzekwowania Prawa (Division of Law Enforcement) zwiększają zasięg 
swojej działalności w całym stanie Nowy Jork, organizując targi kariery i kampanie 
marketingowe, a także będą rutynowo wykorzystywać różne platformy mediów 
społecznościowych, aby podkreślić wyjątkową i satysfakcjonującą pracę, jakiej mogą 
doświadczyć nowi rekruci, dołączając do strażników leśnych lub policjantów ochrony 
środowiska w DEC.  
  
DEC jest oddany zapewnieniu środowiska pracy, które w pełni wspiera i promuje 
różnorodność i integrację. Misja DEC polegająca na ochronie środowiska może być 
pomyślnie zrealizowana tylko wtedy, gdy wykorzysta się różnorodność, mocne strony i 
talenty wszystkich pracowników. Równocześnie z bieżącymi działaniami mającymi na 
celu zapewnienie równych szans zatrudnienia dla wszystkich osób, DEC jest 
zaangażowany w eliminowanie przejawów rasizmu i dyskryminacji oraz wzmacnianie 
naszej misji ochrony środowiska dla wszystkich mieszkańców lub odwiedzających stan 
Nowy Jork.  
  
Komisarz Seggos doprowadził do uruchomienia przez DEC Inicjatywy Rozwoju 
Zawodowego Kobiet (Women's Professional Development Initiative) w 2018 r. w 
odpowiedzi na potrzeby kobiet poszukujących możliwości rozwoju zawodowego i 
rozwoju kariery. Prowadzona przez Komitet Zarządzający inicjatywa ma na celu 
kultywowanie wspierającego środowiska dla wszystkich kobiet w DEC i rozwijanie 
agencji jako organizacji o kulturze, która zapewnia wszystkim pracownikom możliwość 
osiągnięcia najwyższego poziomu wkładu oraz która uznaje i promuje cenne talenty 
pracowników na wszystkich poziomach rozwoju kariery.  
  
Fragmenty wypowiedzi dyrektor Departamentu Egzekwowania Prawa, Karen Przyklek, i 
strażniczki leśnej por. Megan LaPierre na temat zobowiązania 30x30 można znaleźć 
tutaj. Zapis rozmów znajduje się w załączniku.  

  
Więcej informacji o Wydziale Egzekwowania Prawa i Wydziale Ochrony 
Lasów DEC można znaleźć na stronie www.dec.ny.gov.  
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Więcej informacji o Policji Parków Stanu Nowy Jork można znaleźć na stronie 
parks.ny.gov.  
  

###  
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