
 
Do natychmiastowej publikacji: 20.11.2022  GUBERNATOR KATHY HOCHUL 

 

 

W ZWIĄZKU Z OSTATNIMI POGRÓŻKAMI DLA SPOŁECZNOŚCI ŻYDOWSKICH I 
LGBTQ, GUBERNATOR HOCHUL OGŁASZA, ŻE POLICJA STANU NOWY JORK 
ZWIĘKSZA OCHRONĘ POTENCJALNYCH OFIAR PRZESTĘPSTW Z NIENAWIŚCI   
   

Policja stanowa zwiększa nadzór nad obszarami zagrożonymi w odpowiedzi na 
groźby będące skutkiem nienawiści wobec społeczności żydowskiej w Nowym 

Jorku i strzelaniną w klubie nocnym LGBTQ w Colorado   
   

Policja stanowa współpracuje z NYPD i monitoruje nienawiść w Internecie, 
jednostka wywiadu antyterrorystycznego będzie docierać do potencjalnych 

celów ataków   
   

Nagranie gubernator Hochul wygłaszającej przemówienie na temat niedawnych 
ataków na tle nienawiści jest dostępne na YouTube tutaj a film w formacie 

jakości telewizyjnej (H.264, MP4) tutaj   
   
  
Gubernator Hochul ogłosiła również, że Policja Stanu Nowy Jork zwiększa nadzór i 
ochronę społeczności zagrożonych przestępstwami z nienawiści po udaremnionym 
ataku na społeczności żydowskie w Nowym Jorku i masowej strzelaninie w klubie 
nocnym LGBTQ w Colorado. Wysiłki te opierają się na rekordowym zwiększeniu przez 
gubernator Hochul funduszy na ochronę potencjalnych ofiar przestępstw z nienawiści i 
na walkę z krajowym ekstremizmem.   
   
„Poleciłam Policji Stanu Nowy Jork wzmocnienie monitoringu i zwiększenia wsparcia 
dla społeczności, które są potencjalnym celem przestępstw z nienawiści”, powiedziała 
gubernator Hochul. „Tutaj w stanie Nowy Jork nie będziemy tolerować przemocy ani 
bigoterii wobec żadnej społeczności. Stoimy zjednoczeni przeciwko nienawiści – dziś i 
każdego dnia”.  
   
Pełniący obowiązki nadkomisarza Policji Stanu Nowy Jork, Steven A. Nigrelli, 
powiedział: „Policja stanowa będzie pracować w ścisłej koordynacji z naszymi 
partnerami stanowymi, lokalnymi i federalnymi, aby zapewnić bezpieczeństwo 
wszystkich naszych społeczności. Doceniamy środki i wsparcie ze strony gubernator 
Hochul, które pomogą nam w realizacji tej misji”.   
   

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2F97PGyT5ajdA&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7Cea8654fc645d4f989f8108dacb1f778c%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638045633256142316%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=xiVWmkv7tTBEUy6Yo%2Fz8HuwH1vsXnvUAu7SHy2zEN5U%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fspaces.hightail.com%2Freceive%2FBgLKNjiRFJ&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7Cea8654fc645d4f989f8108dacb1f778c%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638045633256142316%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=fjwZ28UOJXsE4oJHhWRsLiKK%2BJpLAh8Dtd0hq%2F54zs4%3D&reserved=0


Na polecenie gubernator Hochul, Policja Stanu Nowy Jork zwiększa nadzór nad 
społecznościami, które są potencjalnym celem przestępstw z powodu nienawiści. 
Policja stanowa jest w kontakcie z NYPD i nadal monitoruje media społecznościowe 
pod kątem gróźb na tle nienawiści, które mogą mieć wpływ na mieszkańców stanu 
Nowy Jork. Jednostka wywiadu antyterrorystycznego policji stanowej prowadzi 
działania informacyjne wśród społeczności LGBTQ w całym stanie Nowy Jork, a także 
w synagogach i innych miejscach społeczności żydowskiej w na terenie stanu.   
   
Wczoraj wspólny zespół zadaniowy ds. zwalczania terroryzmu, w skład którego 
wchodzą przedstawiciele Departamentu Policji Zarządu Transportu Metropolitalnego 
(Metropolitan Transportation Authority, MTA), Policji Stanowej, Departamentu Policji 
Miasta Nowy Jork (New York City Police Department, NYPD) i FBI, podjął wspólną 
akcję przy aresztowaniu dwóch uzbrojonych mężczyzn na Pennsylvania Station na 
Manhattanie, którzy są oskarżeni o przyjazd do stanu Nowy Jork z planami przemocy 
wobec społeczności żydowskiej. Do tych aresztowań przyczyniły się zwiększone środki 
przekazane przez gubernator Hochul policji stanowej i Centrum Wywiadowczemu 
Stanu Nowy Jork (New York State Intelligence Center, NYSIC).   
   
Po strzelaninie z udziałem białego supremacjonisty w Buffalo, gubernator Hochul 
zwiększyła zasoby stanowe przeznaczone do zwalczania przemocy i opartego na 
nienawiści ekstremizmu. Gubernator Hochul wydała rozporządzenie wykonawcze 
nakazujące Policji Stanu Nowy Jork utworzenie specjalnej jednostki w ramach Centrum 
Wywiadowczego Stanu Nowy Jork w celu śledzenia ekstremizmu krajowego i 
zwiększenia monitorowania mediów społecznych w Centrum Wywiadowczym. Podjęła 
również współpracę z legislaturą, aby potroić stanowe zasoby wywiadowcze w 
zakresie zapobiegania przemocy z użyciem broni poprzez zatrudnienie w NYSIC 
zespołu analityków, którzy mogą badać przestępstwa z użyciem broni palnej w całym 
stanie. Gubernator Hochul podpisała również ustawę, która weszła w życie w zeszłym 
miesiącu, zwiększają zwrot kosztów dla ofiar i ocalałych, których istotne mienie 
osobiste zostało utracone lub uszkodzone w wyniku przestępstw z nienawiści i innych 
przestępstw, do kwoty 2500 USD, co stanowi pięciokrotność poprzedniego limitu.  
  
Na początku tego miesiąca gubernator Hochul ogłosiła inwestycję o wartości 96 mln 
USD na wzmocnienie środków bezpieczeństwa i ochrony w organizacjach non-profit 
działających na rzecz społeczności lokalnej, zagrożonych przestępstwami lub atakami 
na tle nienawiści, z powodu ideologii, przekonań lub pełnionej misji. Gubernator Hochul 
ogłosiła również przyznanie 10 mln USD na wsparcie tworzenia zespołów ds. oceny i 
zarządzania zagrożeniami w hrabstwach w całym stanie Nowy Jork.  
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