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Zapobieganie terroryzmowi wewnętrznemu i reagowanie na niego 

 

ZWAŻYWSZY, ŻE 14 marca 2022 r. strzelanina w supermarkecie w Buffalo w stanie Nowy 

Jork, w której zginęło 10 osób, spowodowana przez osobę motywowaną rasistowskimi teoriami 

spiskowymi zamieszczonymi na internetowych forach dyskusyjnych, wskazuje na pilne i poważne 

zagrożenie, przed jakim stoi nasz stan ze strony krajowych ekstremistów. 

 

ZWAŻYWSZY, ŻE według Centrum Studiów Strategicznych i Międzynarodowych (Center for 

Strategic and International Studies) od 2011 do 2021 roku liczba ataków, aresztowań i zamachów 

dokonanych przez krajowych ekstremistów wzrosła ponad trzykrotnie, a w 2021 roku odnotowano ponad 

„38 ataków i zamachów terrorystycznych z udziałem białych supremacjonistów i innych osób o 

podobnych poglądach”; 

 

ZWAŻYWSZY, ŻE Biuro Dyrektora Wywiadu Krajowego (Office of the Director of National 

Intelligence) nieustannie utrzymuje, że ekstremizm krajowy stanowi podwyższone zagrożenie dla Stanów 

Zjednoczonych; 

 

ZWAŻYWSZY, ŻE krajowi ekstremiści wykorzystują media społecznościowe i inne platformy 

internetowe do rozpowszechniania informacji propagandowych zachęcających do przemocy, rekrutacji, 

planowania i konspirowania między sobą; 

 

ZWAŻYWSZY, ŻE krajowi ekstremiści nieustannie nawołują do aktów przemocy 

skierowanych przeciwko krytycznej infrastrukturze, „miękkim celom” i masowym zgromadzeniom, 

instytucjom wyznaniowym, takim jak kościoły, synagogi i meczety, instytucjom szkolnictwa wyższego, 

osobom różnych ras i wyznań, obiektom i personelowi rządowemu, mediom oraz osobom postrzeganym 

jako ich przeciwnicy ideologiczni; 

 

ZWAŻYWSZY, ŻE Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego (Department of Homeland 

Security, DHS) ustalił, że Stany Zjednoczone są w sytuacji podwyższonego zagrożenia, na które składa 

się kilka czynników, w tym środowisko internetowe pełne fałszywych lub wprowadzających w błąd 

narracji i teorii spiskowych oraz innych form błędnych, zniekształconych i złośliwych informacji 

wprowadzanych i/lub rozpowszechnianych przez zagraniczne i krajowe podmioty odpowiedzialne za 

zagrożenie; 

  

ZWAŻYWSZY, ŻE zagraniczne i krajowe podmioty odpowiedzialne za te zagrożenia 

wprowadzają i/lub szerzą mylące narracje i teorie spiskowe oraz inne formy błędnych i złych informacji; 

 

ZWAŻYWSZY, ŻE Federalne Biuro Śledcze (Federal Bureau of Investigation, FBI) i DHS 

oceniają, że brutalni ekstremiści o poglądach białych supremacjonistów pozostają najbardziej 

utrzymującym się zagrożeniem związanym z atakami masowymi wśród krajowych ekstremistów; 

 



ZWAŻYWSZY, ŻE kompleksowa reakcja na to pilne zagrożenie wymaga wspólnego działania 

ze strony władz stanowych i lokalnych oraz organów ścigania, władz szkolnych, pracowników służby 

zdrowia i podmiotów prywatnych; 

 

NINIEJSZYM, JA, KATHY HOCHUL, gubernator stanu Nowy Jork, na mocy uprawnień 

nadanych mi przez konstytucję i prawo stanu Nowy Jork, zarządzam, co następuje:  

 

I. Władze każdego hrabstwa oraz miasta Nowy Jork są zobowiązane do przeprowadzenia 

kompleksowego przeglądu aktualnych strategii, zasad, procedur i praktyk. W każdym hrabstwie 

oraz w mieście Nowy Jork należy opracować i utrzymywać plan identyfikacji i przeciwdziałania 

zagrożeniom terroryzmem wewnętrznym, obejmującym brutalnych ekstremistów o podłożu 

rasowym lub etnicznym.  Plan ten musi uwzględniać wkład organów ścigania, pracowników 

służby zdrowia psychicznego, urzędników szkolnych i innych kluczowych interesariuszy w 

obrębie ich jurysdykcji i zostać przekazany do Biuro ds. Operacji Antyterrorystycznych 

(Counterterrorism Office) Wydział Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Służb Ratowniczych 

(Division of Homeland Security and Emergency Services) nie później niż do 31 grudnia 2022 

roku.  Plany te zostaną wykorzystane do określenia podziału środków w kolejnych programach 

grantowych.         

 

II. Wydział Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Służb Ratowniczych, w ramach struktury Biura ds. 

Operacji Antyterrorystycznych, utworzy jednostkę zajmującą się zapobieganiem terroryzmowi 

krajowemu.  Jednostka ta będzie odpowiedzialna za: (1) opracowanie najlepszych praktyk dla 

organów ścigania, specjalistów w dziedzinie zdrowia psychicznego i urzędników szkolnych w 

celu przeciwdziałania wzrostowi przemocy ukierunkowanej, ekstremizmowi związanemu z 

przemocą domową oraz domowemu brutalnemu ekstremizmowi; (2) opracowanie szkoleń dla 

organów ścigania, specjalistów w dziedzinie zdrowia psychicznego i urzędników szkolnych w 

celu zwiększenia świadomości na temat ekstremizmu związanego z przemocą domową i 

radykalizacji postaw; oraz (3) wdrożenie programu wykorzystania mediów społecznościowych i 

innych środków przekazu w celu interwencji w proces radykalizacji postaw.  Niniejszym 

ustanawia się Program Zarządzania Oceną Zagrożeń (Program), który będzie zarządzany przez 

Biuro ds. Operacji Antyterrorystycznych. W ramach tego Programu władze poszczególnych 

hrabstw otrzymują fundusze na pomoc w tworzeniu i funkcjonowaniu zespołów zarządzających 

oceną zagrożenia. Do takich zespołów muszą należeć przedstawiciele organów ścigania, 

specjaliści z zakresu zdrowia psychicznego, przedstawiciele szkół i inne osoby, których zadaniem 

jest identyfikowanie, ocenianie i łagodzenie zagrożenia przemocą. Środki finansowe będą 

udostępniane w formie dotacji, przyznawanych hrabstwom zgodnie ze wszystkimi 

obowiązującymi przepisami i zasadami dotyczącymi zamówień publicznych. 

 

III. Policja Stanowa utworzy specjalną jednostkę w ramach Centrum Wywiadowczego Stanu Nowy 

Jork (New York State Intelligence Center, NYSIC) do śledzenia ekstremizmu krajowego i 

zwiększy monitoring mediów społecznościowych w Centrum Wywiadowczym. Jednostka ta 

będzie odpowiedzialna za opracowywanie tropów śledczych na podstawie analiz mediów 

społecznościowych, koncentrujących się na radykalnych działaniach ekstremistycznych 

motywowanych zagrożeniami, poprzez identyfikację miejsc w sieci i działań, które ułatwiają 

radykalizację postaw i promują brutalny ekstremizm.   

 

 

 

 

 



CO NINIEJSZYM potwierdzam 

własnoręcznym podpisem 

i pieczęcią stanu w mieście 

Albany, w dniu osiemnastego 

maja dwa tysiące 

dwudziestego drugiego roku. 
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