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GUBERNATOR HOCHUL OGŁASZA ZAKOŃCZENIE PONAD 1000 WSPÓLNYCH 
ĆWICZEŃ ANTYTERRORYSTYCZNYCH NA TERENIE CAŁEGO STANU NOWY 

JORK W 2022 R.  
  

W 2022 r. stanowe jednostki antyterrorystyczne przeprowadziły oceny i 
ćwiczenia w różnych firmach, obiektach krytycznej infrastruktury i stacjach 

kolejowych, oraz będą kontynuować te wysiłki, aby zwiększyć bezpieczeństwo 
publiczne w 2023 roku  

  
Od 2016 r. Biuro ds. Przeciwdziałania Terroryzmowi Wydziału Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego i Służb Ratowniczych przeprowadziło ponad 5200 kontroli i 
ćwiczeń z partnerami w zakresie bezpieczeństwa publicznego w całym stanie  

  
Zachęca się mieszkańców stanu Nowy Jork do zwracania uwagi na otoczenie 
przez cały rok i zgłaszania podejrzanych działań poprzez kontakt ze stanową 

infolinią ds. zapobiegania terroryzmowi pod numerem 1-866-SAFE-NYS  
  
  

Gubernator Kathy Hochul ogłosiła dzisiaj, że Biuro ds. Przeciwdziałania Terroryzmowi 
(Office of Counter Terrorism) działające w ramach Wydziału Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego i Służb Ratowniczych (Division of Homeland Security and Emergency 
Services, DHSES) przeprowadziło w 2022 roku ćwiczenia szkoleniowe w ponad 1000 
lokalizacji w całym stanie, współpracując z Policją Stanu Nowy Jork i ekspertami ds. 
zwalczania terroryzmu z ponad 80 stanowych i lokalnych agencji organów ścigania w 
celu oceny zdolności firm detalicznych i miejsc masowych zgromadzeń do 
rozpoznawania i zgłaszania podejrzanych działań w prawie każdym hrabstwie na 
terenie stanu. Od 2016 roku w całym stanie Nowy Jork przeprowadzono ponad 5200 
takich ćwiczeń. Pracownicy Biura ds. Przeciwdziałania Terroryzmowi DHSES 
przeprowadzili również w 2022 r. dziesiątki kontroli w ramach operacji NY-SECURE w 
środkach transportu publicznego, aby przypomnieć podróżnym o tym, jak ważne jest 
stosowanie zasady „Jeśli coś zauważysz, zgłoś to” („See Something Say Something”).  
  
„Wykorzystując te ważne ćwiczenia antyterrorystyczne w ponad 1000 miejsc, 
pomagamy edukować mieszkańców stanu Nowy Jork w całym regionie, jak wykryć 
podejrzaną aktywność i zgłosić ją organom ścigania, a także wzmocnić środki 
bezpieczeństwa”, powiedziała gubernator Hochul. „Zapewnienie bezpieczeństwa 
wszystkim mieszkańcom stanu Nowy Jork jest moim głównym priorytetem i dziękuję 
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DHSES, policji stanowej i naszym partnerom w zakresie bezpieczeństwa publicznego 
w całym stanie za ciągłe wsparcie tych ważnych programów, które chronią obywateli”.  
  
Zespoły ds. bezpieczeństwa publicznego w całym stanie przeprowadziły ćwiczenia z 
udziałem ponad 450 pracowników organów ścigania w każdej z 16 stref działań 
antyterrorystycznych na terenie stanu. W ramach tego przedsięwzięcia zespoły oceniły 
procedury rozpoznawania i zgłaszania podejrzanych działań w przypadku 842 
sprzedawców detalicznych i firm, które sprzedają chemikalia, związki, komponenty, 
usługi lub wynajmują przestrzeń lub zasoby, które mogłyby zostać wykorzystane przez 
osoby o nieuczciwych zamiarach. Dodatkowo zespoły oceniły ponad 180 obiektów 
infrastrukturalnych w całym stanie, w tym stadiony i areny, centra handlowe, szkoły i 
uniwersytety, lotniska, węzły komunikacyjne i inne miejsca masowych zgromadzeń.  
  
Współpraca z tymi interesariuszami zwiększyła czujność obywateli i liczbę zgłoszeń 
dotyczących podejrzanych działań. Od czasu rozpoczęcia w 2016 r. skoordynowanych 
działań administracji stanowej, liczba zgłoszeń podejrzanej aktywności poprzez kontakt 
z infolinią ds. zapobiegania terroryzmowi wzrosła o 20 procent.  
  
Komisarz Wydziału Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Służb Ratowniczych, Jackie 
Bray, powiedziała: „Krajobraz zagrożeń stale się zmienia, a DHSES jest 
zaangażowany w pracę z naszymi partnerami agencyjnymi w całym stanie, aby 
zapewnić, że społeczeństwo wie, jak rozpoznać podejrzaną aktywność i zgłosić ją. 
Każdy mieszkaniec stanu Nowy Jork ma swoją rolę do odegrania: Jeśli coś 
zauważysz, zgłoś to”.  
  
Pełniący obowiązki nadkomisarza Policji Stanu Nowy Jork, Steven A. Nigrelli, 
powiedział: „Te ćwiczenia są nie tylko istotne z punktu widzenia zapewnienia 
gotowości Policji Stanu Nowy Jork i naszych partnerów agencyjnych do skutecznego 
reagowania na zagrożenia terrorystyczne, ale są one również niezbędne w edukacji 
społeczeństwa, jak być świadomym swojego otoczenia i roli, jaką obywatele mogą 
odegrać w utrzymaniu bezpieczeństwa stanu i naszych społeczności. Działając w 
ramach zjednoczonego frontu, nasze wysiłki będą bardziej skuteczne, ponieważ 
wspólnie pracujemy nad zapobieganiem i łagodzeniem skutków takich ataków”.  
  
Stanowy Wydział Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Służb Ratowniczych 
współpracował również z federalnymi, stanowymi i lokalnymi organami ścigania w 
ramach „Operacji NY-SECURE” w celu przeprowadzenia działań antyterrorystycznych i 
reagowania na incydenty na trasach Amtrak i linii kolejki podmiejskiej MTA. Celem tych 
działań była poprawa koordynacji i reagowania pomiędzy agencjami straży ochrony 
kolei odpowiedzialnymi za każdą stację, a stanowymi i lokalnymi organami ścigania, 
które reagują na nagłe wypadki w tych lokalizacjach. Te widoczne, niezapowiedziane 
działania obejmowały wzmożone patrole na peronach, zwiększoną obecność ochrony 
na pokładach pociągów, kontrole z użyciem psów wykrywających materiały 
wybuchowe oraz działania kontrwywiadowcze. W 2022 r. w ramach operacji NY-
SECURE przeprowadzono 84 kontrole w całym stanie. Zespoły przeprowadziły 72 
ćwiczenia na pojedynczych stacjach w całym stanie oraz 12 ćwiczeń obejmujących 



wiele stacji na liniach obsługiwanych przez Amtrak oraz na należącej do MTA linii 
Empire Line. Od momentu powstania programu w 2018 roku, zespoły organów 
ścigania przeprowadziły ponad 322 ćwiczeń w całym stanie. Działania te będą 
kontynuowane w 2023 roku.  
  
DHSES oferuje również materiały edukacyjne, zasoby i wskazówki dotyczące 
właściwego zgłaszania podejrzanych działań dla obywateli, prowadzi ogólnostanową 
infolinię ds. zapobiegania terroryzmowi pod nr. (866-723-3697) oraz przyjmuje 
zgłoszenia przez Internet.  
  
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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