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GUBERNATOR HOCHUL I BURMISTRZ ADAMS ZAPOWIADAJĄ PODJĘCIE 
ISTOTNYCH DZIAŁAŃ W CELU ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA W METRZE I 

ROZWIĄZANIU PROBLEMU PRZESTĘPCZOŚCI W ŚRODKACH KOMUNIKACJI W 
RAMACH TRWAJĄCEJ WSPÓŁPRACY WŁADZ STANU I MIASTA  

  

NYPD i Policja MTA zwiększą obecność funkcjonariuszy na peronach i w 
pociągach o około 1200 nadgodzin każdego dnia - funkcjonariusze będą obecni 

na ponad 300 stacjach w godzinach szczytu  
  

Nowe, dedykowane jednostki w ośrodkach psychiatrycznych będą zajmować się 
osobami żyjącymi z ciężkimi chorobami psychicznymi przebywających na ulicach 

i w metrze  
  

Nowe szkolenie dla policji MTA, NYPD, EMS/EMT na temat najlepszych praktyk w 
zakresie angażowania osób bezdomnych, uprawnień w zakresie transportu osób 

wymagających oceny psychiatrycznej  
  
  
Gubernator Stanu Nowy Jork Kathy Hochul i burmistrz miasta Nowy Jork Eric Adams 
ogłosili dziś rozszerzone inicjatywy mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa w 
metrze w mieście Nowy Jork i rozwiązanie problemu przestępczości w środkach 
komunikacji. Inicjatywy te obejmują znaczące inwestycje ze stanowego funduszu na 
rzecz sytuacji kryzysowych oraz zobowiązanie do współpracy z władzami miasta w 
zakresie dedykowanego źródła dochodów w celu sfinansowania dodatkowej obecności 
policji w systemie metra. NYPD i MTA zwiększą obecność funkcjonariuszy na peronach 
o około 1200 dodatkowych nadgodzin w metrze każdego dnia – co odpowiada około 
10 000 dodatkowych nadgodzin patroli każdego dnia – a także dwie nowe dedykowane 
jednostki w ośrodkach psychiatrycznych, aby zapewnić osobom doświadczającym 
poważnych chorób psychicznych pomoc, której potrzebują.  
  
„Moim najwyższym priorytetem jako gubernatora jest zapewnienie bezpieczeństwa 
mieszkańcom stanu Nowy Jork na ulicach, w ich domach, w szkołach i w metrze, 
dlatego zrobimy wszystko co jest konieczne, aby nasze metro było bezpieczniejsze dla 
pasażerów”, powiedziała gubernator Hochul. „Nasza rozszerzona strategia 
bezpieczeństwa w metrze – pod hasłem Policja, Kamery i Opieka (Cops, Cameras, and 
Care) – pozwoli rozprawić się z przestępczością w metrze, pomoże osobom 
doświadczającym bezdomności uzyskać wsparcie, którego potrzebują, aby uniezależnić 



 

 

się od tego systemu, a także złagodzi obawy pasażerów, i zapewnić, że mieszkańcy 
stanu Nowy Jork czują się bezpieczniej w całym systemie metra. Opierając się na 
naszej ciągłej współpracy z władzami miasta, będziemy cały czas współpracować z 
burmistrzem i NYPD, aby zapewnić bezpieczeństwo i ochronę, na które mieszkańcy 
stanu Nowy Jork zasługują”.  
  
Burmistrz miasta Nowy Jork, Eric Adams, powiedział: „Te działania pomogą w 
dwóch sprawach, których nowojorczycy tak bardzo pragną: Dodanie setek dodatkowych 
strategicznie rozmieszczonych funkcjonariuszy w naszych pociągach i pomoc osobom 
cierpiącym na poważne choroby psychiczne, aby mogły one uniezależnić się od 
systemu metra. Musimy zająć się zarówno postrzeganiem, jak i rzeczywistym 
bezpieczeństwem, a rozszerzone partnerstwo, które dziś wraz z gubernator Hochul 
ogłaszamy, właśnie to uczyni, jednocześnie opierając się na sukcesach naszego planu 
bezpieczeństwa w metrze (Subway Safety Plan). Przede wszystkim pasażerowie oraz 
osoby myślące o łamaniu prawa będą widzieć więcej funkcjonariuszy w tym systemie. 
W imieniu wszystkich mieszkańców stanu Nowy Jork jesteśmy wdzięczni za tę stanową 
inwestycję, która sprawi, że nasze metro będzie bezpieczniejsze”.  
  
Departament Policji Zarządu Transportu Metropolitalnego (Metropolitan Transportation 
Authority, MTA) i Departament Policji Miasta Nowy Jork (New York City Police 
Department, NYPD) będą współpracować w celu strategicznego rozmieszczenia 
większej liczby funkcjonariuszy w całym systemie i zwiększenia ich obecności na 
peronach i w pociągach, opierając się na postępach poczynionych w ciągu ostatnich 
ośmiu miesięcy, odkąd burmistrz Adams opublikował swój plan bezpieczeństwa w 
metrze.  
  
Policja MTA zostanie rozmieszczona w systemie metra w czterech głównych centrach 
kolei dojazdowej – Penn Station, Grand Central Station, Atlantic Terminal i Sutphin-
Archer (Jamaica) Station. Działanie to pozwoli nam oddelegować około 100 
funkcjonariuszy NYPD do pracy w innych priorytetowych miejscach w pociągach i na 
stacjach, dzięki czemu osoby dojeżdżające do pracy i próbujące popełnić przestępstwo 
będą mogły zobaczyć pełną obecność funkcjonariuszy w systemie tranzytowym.  
  
Ponadto MTA będzie cały czas instalować kamery w każdym wagonie metra, aby 
zwiększyć bezpieczeństwo i zaufanie pasażerów, a także aby konduktorzy pociągów 
informowali pasażerów o tym, że wjeżdżają na stację, na której obecni są 
funkcjonariusze.  
  
W celu rozwiązania problemu osób bez dachu nad głową, które szukają schronienia w 
metrze, oraz osób cierpiących na poważne choroby psychiczne, a także w oparciu o 
postępy poczynione przez gubernator Hochul, która rozmieściła zespoły interwencji 
kryzysowej ds. wsparcia w ramach programu Safe Options Support, gubernator Hochul 
poleciła Urzędowi ds. Zdrowia Psychicznego (Office of Mental Health, OMH) stanu 
Nowy Jork utworzenie dwóch nowych, dedykowanych jednostek z 25 łóżkami, co 
łącznie zapewni 50 łóżek stacjonarnych.  
  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww1.nyc.gov%2Foffice-of-the-mayor%2Fnews%2F087-22%2Fmayor-adams-releases-subway-safety-plan-says-safe-subway-prerequisite-new-york-city-s&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cad9a6f0eee4242a675e908dab45c2f79%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638020605324319525%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=NZ%2BxeKPiPiAcgwGQrVGdKi7oeB9YsiqrUvDhxLKkMls%3D&reserved=0
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Ponadto OMH rozszerzy szkolenia z zakresu interwencji kryzysowej dla policji MTA, 
NYPD oraz EMS/EMT, ucząc ich najlepszych praktyk w zakresie angażowania osób 
doświadczających bezdomności oraz zapewniając, że są oni w pełni poinformowani o 
ustawowych uprawnieniach do transportu osób wymagających oceny psychiatrycznej. 
Te rozszerzone inicjatywy opierają się na bieżącej współpracy pomiędzy władzami 
stanowymi i miejskimi w zakresie bezpieczeństwa w metrze oraz pomocy dla osób 
doświadczających bezdomności. Gubernator Hochul i burmistrz Adams zobowiązali się 
również do zbadania możliwości wzmocnienia i poprawy praw w zakresie świadczenia 
pomocy osobom cierpiącym na poważne choroby psychiczne.  
  
Prezes i dyrektor generalny MTA, Janno Lieber, powiedział: „Dzisiejsze ogłoszenie 
jest możliwe dzięki partnerstwu między władzami miejskimi i stanowymi w celu 
zapewnienia bezpieczeństwa naszego systemu metra. Od Święta Labor Day wzrosła 
liczba pasażerów metra i pozostajemy skoncentrowani na zwiększeniu zaufania 
pasażerów poprzez zwiększenie liczby umundurowanych funkcjonariuszy, 
zainstalowanie kamer w każdym wagonie metra oraz dalszy postęp w kwestiach 
związanych z jakością życia. MTA jest wdzięczny gubernator Hochul i burmistrzowi 
Adamsowi za ich przywództwo i zaangażowanie w sprawy metra”.  
  
Komisarz Departamentu Policji miasta Nowy Jork, Keechant L. Sewell, 
powiedział: „NYPD i MTA z dumą współpracują w ciągłej pracy nad zapewnieniem 
bezpieczeństwa wszystkim tym, którzy korzystają z naszych pociągów metra i stacji. 
Wykorzystując bezproblemową współpracę, wszechobecność policji i proaktywną 
komunikację ze społeczeństwem, pogłębimy naszą zdolność do zapewnienia 
bezpieczniejszego systemu tranzytowego – i bezpieczniejszego miasta”.  
  
Komisarz Urzędu ds. Zdrowia Psychicznego, dr Ann Sullivan, powiedziała: „Dzięki 
determinacji gubernator Hochul, aby pomóc najbardziej zagrożonym mieszkańcom 
stanu Nowy Jork żyjącym z chorobami psychicznymi, OMH uruchamia dwie krytyczne 
inicjatywy, aby pomóc również tym, którzy doświadczają bezdomności. Oddziały 
stacjonarne Transition to Home zapewnią jednostkom opiekę zorientowaną na powrót 
do zdrowia, skoncentrowaną na osobie, której celem jest uzyskanie poprawy jakości 
życia w społeczności. Dodatkowo, nowy program Community Residential Step-Down 
będzie dostępny dla tych, którzy potrzebują większej struktury i wsparcia w procesie 
reintegracji ze społecznością. Będzie on obejmować częściowo niezależne, 
krótkoterminowe zakwaterowanie z wykorzystaniem wysokiej jakości usług związanych 
z powrotem do normalnego życia, które mają na celu nauczenie umiejętności życiowych 
potrzebnych do prowadzenia udanego życia w bardziej niezależnym otoczeniu. Te 
nowe programy będą korzystać z zespołów wsparcia w zakresie bezpiecznych opcji, 
które już aktywnie angażują osoby bezdomne żyjące z chorobami psychicznymi”.  
  
Zwiększenie obecności policji MTA i funkcjonariuszy NYPD  
Departament policji MTA i NYPD będą współpracować w celu strategicznego 
rozmieszczenia większej liczby funkcjonariuszy i zwiększenia ich obecności na 
peronach i w pociągach, przy czym policja MTA przejmie główną odpowiedzialność za 
pilnowanie porządku na stacjach metra przylegających do czterech głównych centrów 



 

 

kolei podmiejskiej i z nimi połączonych, rozmieszczając plutony funkcjonariuszy – 
zapewniając stałą obecność 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu – co pozwoli 
NYPD na zwiększenie zasięgu na dodatkowych stacjach w całym systemie metra. 60 
funkcjonariuszy dziennie w Departamencie Policji MTA to odpowiednik 90 dodatkowych 
funkcjonariuszy NYPD, biorąc pod uwagę różnicę w długości zmian między 
departamentami.  
  
Dzięki tej dodatkowej obecności NYPD i dodatkowemu wsparciu, NYPD radykalnie 
zwiększy obecność policji w systemie tranzytowym o około 1200 zmian nadliczbowych 
każdego dnia lub około 10 000 godzin nadliczbowych. Mieszkańcy stanu Nowy Jork 
dostrzegą funkcjonariuszy zabezpieczających perony na wydłużonych trasach na co 
najmniej 300 stacjach w godzinach szczytu. To zwiększenie liczby funkcjonariuszy 
pozwoli również dedykowanym funkcjonariuszom spółki Transit jeździć setkami 
dodatkowych pociągów dziennie w godzinach szczytu. Znacząco wzrośnie też liczba 
funkcjonariuszy przy bramkach obrotowych, którzy będą egzekwować prawo i 
zniechęcać do unikania opłat za przejazd. W połączeniu, ta wszechobecność 
funkcjonariuszy w metrze pomoże zwiększyć bezpieczeństwo publiczne i odstraszyć 
tych, którzy rozważają popełnianie przestępstw.  
  
MTA rozmieści również pracowników ochrony (Gate Guards) na niektórych stacjach 
metra w celu zwiększenia bezpieczeństwa, aby funkcjonować jako „oczy i uszy” dla 
organów ścigania oraz aby zniechęcić do uchylania się od płacenia za przejazd.  
  
Nowe jednostki w ramach programu Transition to Home OMH  
Gubernator Hochul nakazała OMH uruchomienie dwóch nowych jednostek Transition to 
Home (THU), nowego programu leczenia dla pacjentów doświadczających 
bezdomności na ulicy i w metrze, cierpiących na poważne choroby psychiczne i słabo 
funkcjonujących w społeczności, którzy skorzystaliby z opieki zorientowanej na powrót 
do zdrowia, skoncentrowanej na osobie w centrum doskonałości OMH w zakresie opieki 
psychofarmakologicznej.  
  
Nowy program obejmie dwie nowe jednostki stacjonarne z 25 łóżkami, z których 
pierwsza zostanie uruchomiona w Manhattan Psychiatric Center (MPC) do 1 listopada. 
OMH ocenia możliwości szpitali psychiatrycznych na południu stanu i otworzy drugi 
oddział na początku przyszłego roku. Oba oddziały będą świadczyć usługi osobom w 
wieku 18 lat lub starszym z poważnymi chorobami psychicznymi, które doświadczają 
bezdomności, a MPC będzie współpracować ze szpitalami kierującymi w celu 
zapewnienia przyjęcia pacjentów, którzy wymagają stabilizacji medycznej. THU będą 
przyjmować skierowania od ograniczonej liczby szpitali w mieście Nowy Jork i ich 
Kompleksowych Programów Pomocy Psychiatrycznej (Comprehensive Psychiatric 
Emergency Programs, CPEP) oraz rozszerzać liczbę placówek kierujących.  
  
W THU będzie pracował wielodyscyplinarny zespół lekarzy, pielęgniarek, pracowników 
socjalnych, terapeutów zajęciowych i innego personelu klinicznego i nieklinicznego, 
który zapewni leczenie skoncentrowane na powrocie do zdrowia. Model programowy 
ośrodków THU będzie obejmował intensywne skupienie się na umiejętnościach 



 

 

zarządzania życiem, które ułatwią wypisanie do społeczności, pomoc w zdobywaniu 
umiejętności funkcjonalnych oraz współpracę z agencjami w ramach OMH i poza nią w 
celu zwiększenia zaangażowania w opiekę zdrowotną.  
  
Proces planowania przejścia opieki dla pacjentów THU w celu powrotu do społeczności 
będzie obejmował indywidualną ocenę usług niezbędnych do zapewnienia stabilności w 
społeczności. Dostępna będzie szeroka gama usług wspierających pomyślną integrację 
ze społecznością.  
  
W ramach tej nowej inicjatywy, OMH opracuje wspólnotowy program wyrównywania 
szans (Community Residential Step-Down Program), aby zapewnić przestrzeń 
przejściową dla osób, które są wypisywane bezpośrednio z placówek THU. Ten 
krótkoterminowy program mieszkaniowy będzie obejmował 15 jednostek w czterech 
lokalizacjach, co łącznie zapewnia 60 łóżek przejściowych, a odbiorcom tych usług 
możliwość nabycia umiejętności niezbędnych do przejścia do bardziej niezależnego 
środowiska mieszkaniowego. Osoby te otrzymają również wsparcie w uzyskaniu 
świadczeń w celu zapewnienia długoterminowego sukcesu.  
  
Osoby objęte programem „wyrównywania szans” będą objęte programem wsparcia w 
zakresie bezpiecznych opcji (Safe Options Support), programem terapeutycznym w 
ramach społeczności asertywnej (Assertive Community Treatment) oraz intensywnym 
leczeniem z dojazdem (Intensive Mobile Treatment), aby ułatwić im powrót do 
społeczności i uzyskania stałego mieszkania wspomaganego w ciągu 120 dni lub mniej.  
  
Ulepszone szkolenia dla organów ścigania i służb ratunkowych  
OMH oferuje szkolenia dla organów ścigania i służb ratunkowych w zakresie 
podstawowych umiejętności interwencji kryzysowej dla organów ścigania. Stan 
rozszerzy zakres tego szkolenia, aby poinformować policję MTA, NYPD i EMS/EMT o 
ustawowych uprawnieniach do transportu osób wymagających oceny psychiatrycznej w 
szpitalach i CPEP. Szkolenie to będzie również obejmować najlepsze praktyki 
angażowania populacji ulicznej doświadczającej chorób psychicznych.  
  
Komunikaty konduktora o obecności policji  
Pokładowe ogłoszenia w metrze są kolejnym narzędziem, które MTA i NYPD 
wykorzystują do wspólnego powstrzymywania przestępczości i pomagania klientom w 
potrzebie. Aby zwiększyć świadomość społeczną dotyczącą dostępności policji – gdy ta 
jest obecna na stacjach i peronach – funkcjonariusze będą kontaktować się z 
konduktorami pociągów, aby zapowiedzieć swoją obecność.  
  
Instalacja kamer w metrze  
Kamery w systemie MTA okazały się nieocenione w identyfikacji sprawców przestępstw 
i pociągnięciu ich do odpowiedzialności. W tym celu, jak niedawno ogłosiła gubernator 
Hochul, MTA rozszerza zasięg obejmujący kamery w ponad 6500 wagonów metra, co 
będzie obejmować instalację kamer w wagonach metra w tempie 750 kamer 
miesięcznie, po zakończeniu procesu zamówień publicznych, aż cała flota wagonów 
metra zostanie wyposażona w kamery pod koniec 2024 r. Wcześniej, w najbliższych 



 

 

dniach w wagonach metra zostanie zainstalowanych 100 kamer, które są obecnie na 
wyposażeniu. MTA i NYPD cały czas współpracują ze sobą, aby zapewnić 
natychmiastowy dostęp do kamer w systemie metra.  
  
Zespoły wsparcia w zakresie bezpiecznych opcji  
Na początku tego roku gubernator Hochul i burmistrz Adams ogłosili, że OMH uruchomi 
zespoły wsparcia w zakresie bezpiecznych opcji (Safe Options Support, SOS) i 
rozmieści je w mieście Nowy Jork. Zespoły SOS składają się z wyszkolonych 
specjalistów w zakresie zdrowia psychicznego, którzy koordynują działania z zespołami 
prowadzonymi przez miasto Nowy Jork, aby zaangażować się i pomagać osobom 
borykającym się z chroniczną bezdomnością. Zespoły te zapewniają osobom kontakt z 
najważniejszymi usługami wspomagającymi i pomagają w znalezieniu mieszkania 
socjalnego lub wspomaganego. Od rozpoczęcia działalności w kwietniu br. zespoły 
zapisały 410 osób do tego typu usług.  
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