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GUBERNATOR HOCHUL OGŁASZA PRZYZNANIE 10 MLN USD NA WSPARCIE 
TWORZENIA ZESPOŁÓW DS. OCENY I ZARZĄDZANIA ZAGROŻENIAMI W 

HRABSTWACH W CAŁYM STANIE NOWY JORK  
  

W następstwie ataku w Buffalo gubernator Hochul wydała Rozporządzenie 
wykonawcze nr 18 wymagające od władz każdego hrabstwa i miasta Nowy Jork 

opracowania planów przeciwdziałania terroryzmowi wewnętrznemu  
  

Dotacje są dostępne dla wszystkich 57 hrabstw i miasta Nowy Jork na wsparcie 
zespołów ds. oceny i zarządzania zagrożeniami, które są kluczowym elementem 

w spełnianiu wymagań planów przeciwdziałania terroryzmowi wewnętrznemu  
  

Zgodnie z wymogami rozporządzenia wykonawczego, hrabstwa otrzymujące 
dofinansowanie muszą złożyć swoje plany do Stanowego Wydziału 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Służb Ratowniczych w terminie do 31 grudnia 
2022 r.  

  
  

Gubernator Kathy Hochul ogłosiła dzisiaj, że wszystkie 57 hrabstw i miasto Nowy Jork 
otrzymają 10 mln USD na wsparcie zespołów ds. oceny i zarządzania zagrożeniami 
(Threat Assessment and Management Teams), które są kluczowym elementem 
lokalnych planów przeciwdziałania terroryzmowi wewnętrznemu (Domestic Terrorism 
Prevention Plans) wymaganych zgodnie z Rozporządzeniem wykonawczym nr 18. 
Rozporządzenie wykonawcze zostało wydane przez gubernator Hochul w 
bezpośrednim następstwie zamachu w Buffalo w maju i ma na celu zwalczanie 
niepokojącego wzrostu liczby przypadków terroryzmu krajowego i brutalnego 
ekstremizmu, które często są inspirowane, planowane i publikowane na platformach 
mediów społecznościowych i forach internetowych. Zgodnie z Rozporządzeniem 
wykonawczym nr 18, plany muszą uwzględniać wkład organów ścigania, specjalistów w 
dziedzinie zdrowia psychicznego, kadry szkolnej, agencji usług społecznych i innych 
kluczowych interesariuszy w obrębie ich jurysdykcji.  
  
„W następstwie przerażającego ataku białych supremacjonistów w moim rodzinnym 
mieście Buffalo, zobowiązaliśmy się do stawienia czoła i wyeliminowania plagi terroru 
krajowego”, powiedziała gubernator Hochul. „Moim priorytetem numer jeden jako 
gubernator jest zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom stanu Nowy Jork, a te 
bardzo potrzebne fundusze będą miały kluczowe znaczenie dla wspierania naszych 
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lokalnych partnerów w zakresie bezpieczeństwa publicznego, aby stawić czoła 
terroryzmowi krajowemu w lokalnych społecznościach. Pracując razem, możemy 
sprawić, aby stan Nowy Jork był przygotowany na wszelkie ryzyka, które zagrażają 
naszemu zbiorowemu bezpieczeństwu, oraz by zapobiec przyszłym aktom terroryzmu 
krajowego i ekstremistycznej przemocy w całym stanie”.   
  
Wskazówki dotyczące tworzenia zespołów ds. oceny i zarządzania zagrożeniami oraz 
pozyskiwania funduszy na ten cel zostały przekazane 36 hrabstwom i miastu Nowy Jork 
podczas dwudniowego szczytu, który został zorganizowany przez Wydział 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Służb Ratowniczych (Division of Homeland Security 
and Emergency Services, DHSES) w Stanowym Centrum Szkoleniowym Gotowości 
Kryzysowej w Oriskany (State Preparedness Training Center). DHSES zachęca władze 
lokalne do tworzenia zespołów ds. oceny i zarządzania zagrożeniami w celu 
złagodzenia przemocy. Utworzenie tych zespołów przyczyni się również do spełnienia 
wymogów planów przeciwdziałania terroryzmowi wewnętrznemu. Każde hrabstwo i 
miasto Nowy Jork kwalifikują się do otrzymania dofinansowania w maksymalnej 
wysokości 172 413 USD na wsparcie tych działań i są zobowiązane do przedstawienia 
władzom stanowych swoich planów do końca roku.  
   
Komisarz Wydziału Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Służb Ratowniczych, Jackie 
Bray, powiedziała: „Jesteśmy dumni, że możemy wspierać naszych partnerów w 
obszarze bezpieczeństwa publicznego w walce z terroryzmem krajowym i przemocą 
skierowaną przeciwko konkretnej osobie lub grupie w stanie Nowy Jork. Dzięki 
gubernator Hochul, nasz zespół pracuje bezpośrednio z zainteresowanymi stronami, 
aby uruchomić finansowanie i zapewnić wytyczne, aby sprostać przyszłym wyzwaniom i 
zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom stanu Nowy Jork”.  
  
Dyrektor wykonawczy Stowarzyszenia Hrabstw Stanu Nowy Jork, Stephen 
Acquario, powiedział: „Gubernator Hochul rozumie, że aby realizować politykę 
stanową na szczeblu lokalnym, hrabstwa potrzebują funduszy na ten cel. Finansowanie 
to ma zasadnicze znaczenie dla wspierania rozwoju zespołów ds. oceny i zarządzania 
zagrożeniami. Dziękujemy gubernator za jej przywództwo i doceniamy partnerstwo z 
władzami stanowymi, gdy hrabstwa pracują nad stworzeniem swoich lokalnych planów 
przeciwdziałania terroryzmowi krajowemu”.  
  
Ostatni wzrost liczby krajowych ataków terrorystycznych stanowi jedno z najpilniejszych 
zagrożeń dla bezpieczeństwa publicznego w Stanach Zjednoczonych. W ostatniej 
dekadzie liczba wewnętrznych ataków i zamachów terrorystycznych potroiła się. W 
2021 r. w Stanach Zjednoczonych doszło do 73 ataków terrorystycznych i ujawnionych 
spisków, w tym 38 ataków i spisków terrorystycznych z udziałem białych suprematystów 
i osób o podobnych poglądach.  
  
Informacje na temat Wydziału ds. Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Służb 
Ratowniczych  
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Wydział ds. Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Służb Ratowniczych stanu Nowy Jork 
odpowiada za działania związane z kierowaniem, koordynacją i wspieraniem działań na 
rzecz zapobiegania klęskom żywiołowym i innym sytuacjom kryzysowym, ochrony 
przed nimi, przygotowania i reagowania na ich wystąpienie oraz podejmowania działań 
naprawczych oraz łagodzenia ich skutków. Więcej informacji na stronie DHSES na 
Facebooku, Twitterze lub Instagramie lub na stronie internetowej.  
  

###  
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