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GUBERNATOR HOCHUL OGŁASZA UKOŃCZENIE PRZEZ PONAD 8000 
SPECJALISTÓW DS. BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO ZE STANU NOWY JORK 

I NIE TYLKO SZKOLENIA W STANOWYM CENTRUM SZKOLENIOWYM 
GOTOWOŚCI KRYZYSOWEJ W 2022 R.  

  
Wydział Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Służb Ratowniczych prowadzi 
całoroczne szkolenia dla stanowych agencji i personelu bezpieczeństwa 
publicznego uwzględniające obecne i stale zmieniające się zagrożenia  

  
Po 16-miesięcznej przerwie spowodowanej pandemią COVID-19 zapotrzebowanie 

na szkolenia stale rośnie  
  

Zaplanowano już kursy na rok 2023 (szczegóły można znaleźć w kalendarzu 
szkoleń DHSES)  

  
  

Gubernator Kathy Hochul ogłosiła dzisiaj, że w 2022 r. w Stanowym Centrum 
Szkoleniowym Gotowości Kryzysowej (State Preparedness Training Center, SPTC) w 
Oriskany przeszkolono ponad 8000 lokalnych, stanowych i federalnych specjalistów ds. 
bezpieczeństwa publicznego z różnych dziedzin i agencji, w tym organów ścigania, 
straży pożarnej i zarządzania kryzysowego, z całego stanu Nowy Jork i spoza niego. Po 
spowodowanej pandemią 16-miesięcznej przerwie w prowadzeniu szkoleń w tradycyjnej 
formule, w ciągu ostatniego roku kursanci mogli wziąć udział w szkoleniach 
uwzględniających najnowsze osiągnięcia i współczesne zagrożenia. W prowadzonym 
przez stanowy Wydział Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Służb Ratowniczych (Division 
of Homeland Security and Emergency Services, DHSES) centrum zorganizowano 
szkolenia, które pomogły przygotować specjalistów do radzenia sobie z obecnymi i stale 
zmieniającymi się zagrożeniami, do prowadzania akcji ratunkowych w wodzie w 
różnych warunkach oraz do poszerzania wiedzy we wszystkich aspektach reagowania 
w sytuacjach kryzysowych.  
  
„Bezpieczeństwo publiczne jest priorytetem mojej administracji, dlatego cieszę się, że 
mamy dostęp do światowej klasy ośrodka szkoleniowego w Mohawk Valley, który przez 
cały rok szkoli tysiące pracowników służb ratowniczych i kryzysowych w zakresie 
sprawnego reagowania” – powiedziała gubernator Hochul. „W roku 2023 i kolejnych 
latach SPTC będzie nadal prowadzić kursy dla pracowników agencji bezpieczeństwa 
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publicznego, zapewniając niezbędne usługi i szkolenia, dzięki którym mieszkańcy stanu 
Nowy Jork będą bezpieczniejsi”.  
  
Komisarz Wydziału Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Służb Ratowniczych, Jackie 
Bray, powiedziała: „W zakresie obowiązków naszego wydziału leży zapewnienie 
wysokiej jakości szkoleń dla funkcjonariuszy stanowych odpowiedzialnych za 
bezpieczeństwo publiczne i zarządzanie kryzysowe. Profil ryzyka w stanie Nowy Jork z 
roku na rok staje się coraz bardziej zróżnicowany, co oznacza, że personel 
odpowiedzialny za bezpieczeństwo publiczne musi przechodzić szkolenia w zakresie 
reagowania w różnych sytuacjach kryzysowych. Zachęcam specjalistów ds. 
bezpieczeństwa publicznego w stanie Nowy Jork do korzystania z kursów oferowanych 
przez SPTC w 2023 roku”.  
  
Po zwiedzeniu nowo rozbudowanego Centrum Analiz Przestępczości w regionie Capital 
Region, jednego z 10 tego rodzaju ośrodków w sieci prowadzonej przez stan we 
współpracy z lokalnymi organami ścigania, gubernator Hochul przedstawiła wczoraj 
szczegółowo kompleksowy plan nakreślony w orędziu stanowym, zakładający 
zwiększenie poziomu finansowania i wsparcia organów ścigania oraz specjalistów ds. 
bezpieczeństwa publicznego. W swoim orędziu stanowym gubernator Hochul 
przedstawiła dwie propozycje, które mają pomóc ochotniczym strażom pożarnym w 
usprawnieniu rekrutacji i zatrzymaniu strażaków. W tym celu ma powstać projekt ustawy 
pozwalającej gminom na wypłacanie skromnych wynagrodzeń uprawnionym strażakom-
ochotnikom, a także zakładającej utworzenie funduszu stanowego, który pokryje część 
kosztów związanych z podstawowym szkoleniem strażaków. Fundusz zrekompensuje 
również część wynagrodzeń, które przepadają, gdy strażacy-ochotnicy przebywają na 
szkoleniu.  
  
Stanowe Centrum Szkoleniowe Gotowości Kryzysowej (State Preparedness Training 
Center, SPTC) oferuje bogaty wybór szkoleń prowadzonych w różnych miejscach i 
formatach, przeznaczonych dla agencji stanowych, lokalnych i federalnych. Szeroki 
wachlarz dynamicznych opcji szkoleniowych obejmuje zarówno tradycyjne wykłady i 
dyskusje, jak i ćwiczenia oparte na prawdziwych sytuacjach. Kursanci w SPTC mają do 
dyspozycji realistyczne środowiska szkoleniowe, takie jak makieta zabudowy miejskiej, 
obiekt do ćwiczenia wodnych akcji ratowniczych, ruiny zawalonego budynku, model 
obszaru leśnego itd. W 16. roku swojej działalności placówka szkoli rocznie tysiące 
partnerów z sektora bezpieczeństwa publicznego, w tym między innymi funkcjonariuszy 
i pracowników organów ścigania, straży pożarnej, służb ratownictwa medycznego i 
zarządzania kryzysowego, w różnych dziedzinach, w tym w zakresie reagowania na 
przypadki użycia broni palnej, negocjacji kryzysowych i operacji z wykorzystaniem 
bezzałogowych statków powietrznych.  
  
Od czasu otwarcia centrum w 2006 r. stan Nowy Jork zainwestował ponad 40 mln USD, 
aby stworzyć światowej klasy obiekt szkoleniowy dla funkcjonariuszy bezpieczeństwa 
publicznego. Mimo że priorytetem centrum w Oriskany jest szkolenie personelu 
odpowiedzialnego za bezpieczeństwo publiczne w stanie Nowy Jork, w zajęciach biorą 
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też często udział pracownicy służb ratowniczych z innych stanów USA, Kanady oraz 
innych krajów.  
  
Oprócz przeprowadzenia licznych kursów w 2022 r. Stanowe Centrum Szkoleniowe 
Gotowości Kryzysowej zorganizowało kilka dużych wydarzeń szkoleniowych:  
  

• Tydzień szkolenia psów: Ponad 50 zespołów z psami do wykrywania materiałów 
wybuchowych (Explosive Detection Canine, EDC) z całego stanu uczestniczyło 
w szkoleniu opartym na scenariuszach z wykorzystaniem torów sprawdzających 
umiejętności psów.  

• Ćwiczenia Raven's Challenge: Stanowe Centrum Szkoleniowe Gotowości 
Kryzysowej we współpracy z ATF zorganizowało trwające tydzień ćwiczenia 
„Raven's Challenge”, w ramach których ponad 200 lokalnych, stanowych, 
federalnych i zagranicznych saperów wykonywało zadania oparte na 
rzeczywistych scenariuszach. W ciągu ostatnich siedmiu lat SPTC już po raz 
czwarty było gospodarzem tego prestiżowego wydarzenia.  

• Tydzień taktyczny: W czasie tygodniowego wydarzenia zespoły wsparcia 
taktycznego (SWAT) uczestniczyły w cyklu zaawansowanych ćwiczeń 
sprawdzających ich możliwości. Na zakończenie przedstawiciele SPTC wyłonili 
najlepszy zespół na podstawie wyników osiągniętych w ciągu tygodnia.  

• Szczyt operatorów bezzałogowych statków powietrznych w służbie 
bezpieczeństwa publicznego: 160 lokalnych, stanowych i federalnych 
specjalistów ds. bezzałogowych statków powietrznych z całego stanu Nowy Jork 
wzięło udział w tym wydarzeniu, aby dowiedzieć się, jak wykorzystać tę 
technologię w zadaniach związanych z bezpieczeństwem publicznym. Zajęcia 
obejmowały również szkolenia z zakresu pilotowania.  

• Ćwiczenia Excelsior Challenge: W tym największym organizowanym przez SPTC 
wydarzeniu tego typu uczestniczyło niemal 150 funkcjonariuszy organów 
ścigania z ponad 50 różnych agencji. W corocznych ćwiczeniach biorą udział 
saperzy, zespoły z psami do wykrywania materiałów wybuchowych oraz zespoły 
taktyczne. Ćwiczenia obejmują scenariusze oparte na rzeczywistych 
współczesnych zagrożeniach.  

  

W 2022 r. DHSES zorganizował w SPTC specjalne wydarzenie dla funkcjonariuszy 
bezpieczeństwa publicznego na poziomie hrabstw (TAM Team Summit – szczyt 
zespołów TAM), w ramach którego mogli się oni dowiedzieć, jak tworzyć zespoły ds. 
oceny zagrożeń i zarządzania nimi, zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym 
gubernator Hochul nr 18 w sprawie zapobiegania terroryzmowi wewnętrznemu i 
reagowania na niego.  
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Centrum szkoleniowe gościło również prawie 50 studentów szkół wyższych na 
organizowanych po raz trzeci ćwiczeniach „New York Hope”. Ćwiczenia te przygotowują 
studentów do kariery w obszarach zarządzania kryzysowego i bezpieczeństwa 
wewnętrznego. W ramach czterodniowych ćwiczeń z reagowania podczas klęsk 
żywiołowych studenci zostali przeszkoleni w zakresie przywództwa, pracy zespołowej i 
budowania zaufania, reagowania i działań medycznych podczas klęski żywiołowej, 
systemu dowodzenia i komunikacji interoperacyjnej oraz współpracy z partnerskimi 
agencjami zarządzającymi służbami ratowniczymi.  
  
W 2023 r. Stanowe Centrum Szkoleniowe Gotowości Kryzysowej będzie nadal 
rozszerzać zakres szkoleń prowadzonych w Oriskany, jak również grupy docelowe 
uczestniczące w tych szkoleniach, aby pomóc w przygotowaniu stanu Nowy Jork na 
współczesne zagrożenia. Wydział Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Służb 
Ratowniczych będzie też dalej rozbudowywać centrum. W planach jest budowa 
nowego, dużego audytorium, które będzie wykorzystywane jako miejsce szkoleń, a 
także posłuży do organizacji dużych imprez szkoleniowych.  
  
Oprócz dużych wydarzeń, centrum szkoleniowe będzie organizować szeroki wachlarz 
kursów dla funkcjonariuszy bezpieczeństwa publicznego. Więcej informacji można 
znaleźć na stronie internetowej Stanowego Centrum Szkoleniowego Gotowości 
Kryzysowej.  
  
Informacje na temat Wydziału Bezpieczeństwa ds. Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego i Służb Ratowniczych  
Wydział Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Służb Ratowniczych 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 i łagodzenia ich skutków. Więcej informacji na temat DHSES można 
znaleźć na Facebooku, na Twitterze lub na stronie dhses.ny.gov.  
  

###  
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