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Upoważnienie policji stanowej do wydawania nakazów ochrony w sytuacji skrajnego zagrożenia  

 

ZWAŻYWSZY, ŻE przemoc z użyciem broni palnej pozostaje najbardziej śmiercionośną 

taktyką stosowaną przez ekstremistów krajowych, a brutalni ekstremiści białej supremacji, inspirowani 

„teorią wymiany” (replacement theory), dokonali śmiertelnych strzelanin w synagodze w Pittsburghu w 

Pensylwanii w październiku 2018 r., w synagodze w Poway w Kalifornii w kwietniu 2019 r. oraz w 

Walmarcie w El Paso w Teksasie w sierpniu 2019 r; 

 

ZWAŻYWSZY, ŻE w dniu 14 maja 2022 r. w strzelaninie w supermarkecie w Buffalo (stan 

Nowy Jork) 10 osób zostało zabitych z karabinu półautomatycznego wyposażonego w magazynek o dużej 

pojemności w akcie krajowego terroryzmu białych supremacjonistów, co wskazuje na potrzebę 

wzmożonej czujności, aby w miarę możliwości zapobiegać podobnym tragediom w przyszłości; 

 

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

Strategic and International Studies) od 2011 do 2021 roku liczba ataków 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 powyższe kwestie wymagają podjęcia zdecydowanych i natychmiastowych 

działań w celu ochrony społeczeństwa przed tym nasilającym się, często występującym w stanie Nowy 

Jork zagrożeniem; oraz 

 

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

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

 

Policja stanu Nowy Jork zapewnia, aby jej zaprzysiężeni członkowie zostali przeszkoleni i poinstruowani 

w zakresie składania wniosków o wydanie nakazu ochrony w sytuacji szczególnego zagrożenia zgodnie z 

art. 63-A ustawy i przepisów postępowania cywilnego (Civil Practice Laws and Rules).  

 

Wszyscy zaprzysiężeni członkowie policji stanu Nowy Jork muszą złożyć wniosek, który wymaga 

zaprzysiężenia, oraz towarzyszącą mu dokumentację uzupełniającą, przedstawiającą fakty i okoliczności 

uzasadniające wydanie tymczasowego nakazu ochrony w sytuacji, gdy istnieje prawdopodobny powód, 

by sądzić, że pozwany może zaangażować się w zachowanie, które doprowadzi do poważnej szkody dla 

niego samego, dla niej samej lub dla innych osób, zgodnie z definicją zawartą w pierwszym lub drugim 

akapicie podrozdziału (a) sekcji 9.39 ustawy o higienie psychicznej (Mental Hygiene Law). Taki wniosek 

wraz z dokumentami uzupełniającymi należy złożyć w Sądzie Najwyższym w hrabstwie, w którym 

pozwany ma miejsce zamieszkania, zgodnie z art. 63-A ustawy o postępowaniu cywilnym.  

 

 



 

 

 

 

 

CO NINIEJSZYM potwierdzam 

własnoręcznym podpisem 

i pieczęcią stanu w mieście 

Albany, w dniu osiemnastego 

maja dwa tysiące 

dwudziestego drugiego roku. 

 

 

 

 

PRZEZ GUBERNATORA  

 

Sekretarz gubernatora 

 

 


