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GUBERNATOR HOCHUL PODPISUJE TRZY USTAWY ZAPEWNIAJĄCE WSPARCIE 
DLA PRACOWNIKÓW SŁUŻB RATOWNICZYCH I ŁĄCZNOŚCI KOMUNIKACYJNEJ 

UCZESTNICZĄCYCH W AKCJACH RATUNKOWYCH 11 WRZEŚNIA  

  
Ustawa (S.4961-B/A.6384-A) rozszerza kryteria definiujące pracowników służb 
ratowniczych uczestniczących w akcjach ratunkowych w World Trade Center  

  
Ustawa (S.7009/A.6934-A) umożliwia elektroniczne złożenie zawiadomienia o 

uczestniczeniu członka systemu emerytalnego w akcji ratunkowej w WTC  
  

Ustawa (S.7121/A.7366-A) definiuje „pracownika służb ratowniczych łączności 
komunikacyjnej" jako osobę będącą dyspozytorem służb ratowniczych, 

ratownikiem medycznym, operatorem pogotowia ratunkowego, operatorem ds. 
zgłoszeń ratunkowych i dyspozytorem służb ratowniczych, która spełnia 

minimalne wymagania władz lokalnych  
  

Zdjęcia projektu są dostępne tutaj  
  
W dniu 20. rocznicy wydarzeń z 11 września gubernator Kathy Hochul podpisała trzy 
ustawy, które mają zapewnić wszystkim pracownikom służb ratowniczych biorących 
udział w akcjach ratunkowych, naprawczych i porządkowych w World Trade Center, 
dostęp do przysługujących im świadczeń. Ustawy te mają na celu ułatwienie 
pracownikom służb ratowniczych ubiegania się o świadczenia z tytułu uczestniczenia w 
akcjach ratunkowych i porządkowych w WTC, zarówno poprzez rozszerzenie kryteriów 
definiowania pracowników służb ratowniczych, jak i umożliwienie składania 
zawiadomień online o uczestniczeniu członków systemu emerytalnego w akcjach 
ratunkowych, naprawczych lub porządkowych w WTC.  
  
„W 20. rocznicę dnia, który dotknął życia każdego mieszkańca stanu Nowy Jork, 
upamiętniamy tych, których straciliśmy i oddajemy cześć tym, którzy są dziś z nami i 
uczestniczyli w akcjach ratunkowych, naprawczych lub porządkowych w World Trade 
Center”, powiedziała gubernator Hochul. „Ustawy te pomogą nie tylko pracownikom 
służb ratowniczych, którzy uczestniczyli w akcjach ratunkowych w World Trade Center 
tego strasznego dnia i tym, którzy sprzątali to miejsce przez wiele tygodni, ale także 
dyspozytorom służb ratowniczych i pracownikom łączności komunikacyjnej, którzy w 
dzisiejszych czasach zapewniają nam bezpieczeństwo. Zadbamy o to, by otrzymali 
wsparcie i świadczenia, na które zasługują.”  

https://www.flickr.com/photos/govkathyhochul/albums/72157719862931260


Ustawa dotycząca wydarzeń z 11 września mająca zapewnić, że wszyscy 
pracownicy służb ratowniczych otrzymają potrzebne im wsparcie  
  
Rozszerzenie kryteriów definiowania pracowników służb ratowniczych, którzy 
uczestniczyli w akcjach ratunkowych w World Trade Center  
Ustawa ta (S.4961-B/A.6384-A) rozszerza definicję członka, który brał udział w akcjach 
ratunkowych w WTC. Termin „członek” będzie teraz obejmować każdą osobę, która jest 
obecnie członkiem publicznego systemu emerytalnego, niezależnie od tego, czy 
pracownik był wówczas jego uczestnikiem. Od tego czasu taki pracownik musiał stać 
się uczestnikiem systemu emerytalnego i nabyć zasługi za część lub cały okres 
kwalifikacyjny swojej służby.  
  
Senator, Andrew Gournardes, powiedział: „W godzinach, dniach, tygodniach i 
miesiącach po upadku wież, tysiące pracowników publicznych zostało wysłanych do 
World Trade Center, aby rozpocząć wymagające akcje ratunkowe, naprawcze i 
porządkowe. Praca, którą wykonali, była godna miana heroicznej. Dziś, dwadzieścia lat 
później, wielu z nich cierpi na choroby związane z wydarzeniami z dnia 11 września, a 
wielu już zmarło. W ciągu ostatnich lat poczyniono wiele kroków w celu zapewnienia 
tym pracownikom świadczeń z tytułu inwalidztwa po wydarzeniach z dnia 11 września, 
jednak nadal istniała rażąca luka, która sprawiała, że ci pracownicy, którzy nie byli 
objęci systemem emerytalnym, nie kwalifikowali się do otrzymania jakiegokolwiek 
wsparcia lub świadczeń. Jestem wdzięczny gubernator Hochul za podpisanie 
patronowanej przeze mnie ustawy, S4961, która zamyka tę lukę i zapewnia, że 
pracownicy służb ratowniczych, którzy stali się członkami systemu emerytalnego w 
późniejszym terminie, mogą nadal mieć dostęp do tych samych świadczeń inwalidzkich, 
które już otrzymują bohaterowie, z którymi pracowali ramię w ramię.”  
  
Członek Zgromadzenia, Peter Abbate, powiedział: „Upamiętniając 20. rocznicę 
ataków z 11 września, pragnę wyrazić uznanie dla zaangażowania gubernator Hochul w 
zapewnienie, że wszystkie osoby zatrudnione w wykwalifikowanych służb podczas akcji 
ratunkowych, naprawczych i porządkowych w World Trade Center będą mogły ubiegać 
się o zasłużone świadczenia, które inni już otrzymali”.  
  
Przewodniczący AFL-CIO stanu Nowy, Jork Mario Cilento, powiedział: „Ta ustawa 
stanowi kolejny ważny krok w kierunku zapewnienia, że wszyscy pracownicy, którzy 
brali udział w akcjach ratunkowych, naprawczych i porządkowych w World Trade Center 
podczas i po atakach terrorystycznych z dnia 11 września, nie będą już pozbawieni 
świadczeń, do których oni i ich rodziny są uprawnieni. W samym środku obecnego 
kryzysu związanego z pandemią COVID jest to naprawdę wstrząsające, że wielu z tych 
bezinteresownych bohaterów musiało tak długo czekać na ten sam szacunek i troskę, 
jaką okazali innym. Podpisując tę ustawę gubernator Hochul pokazała jak bardzo 
wspiera naszych bohaterów wydarzeń z 11 września, a także poprzez wiele innych 
działań udowodniła, że stoi po stronie wszystkich pracowników, którzy położyli na szali 
swój dobrobyt. Dziękujemy jej za zaangażowanie oraz składamy wyrazy uznania dla 
Członka Zgromadzenia, pana Abbate, senatora Gounardes oraz większości 
demokratycznej w Senacie i Zgromadzeniu za ich niestrudzone działania na rzecz 
naszych pracowników biorących udział w wydarzeniach z dnia 11 września.”  



Zwiększanie dostępności ubiegania się o świadczenia związane z WTC  
Ustawa ta (S.7009-A/A.6934-A) stworzy możliwość złożenia „zawiadomienia o 
uczestnictwie w wydarzeniach związanych z WTC” w trybie online w danym systemie 
emerytalnym, aby móc kwalifikować się do ich otrzymania. Na jej mocy poszczególne 
systemy będą mogły zaakceptować złożone elektronicznie „zawiadomienia o 
uczestnictwie w wydarzeniach związanych z WTC” za pośrednictwem portalu 
internetowego, zamiast oświadczenia pisemnego.  
  
Ten projekt ustawy dąży do usprawnienia systemu składania zawiadomień o 
uczestnictwie w WTC poprzez zapewnienie możliwości złożenia ich elektronicznie w 
systemie emerytalnym członka, aby zapewnić, że każda osoba, która brała udział w 
akcjach ratunkowych, naprawczych i porządkowych, może skorzystać ze świadczeń z 
tytułu takiego uczestnictwa.  
  
Senator, Diane Savino, powiedziała: „W tę ponurą 20. rocznicę wydarzeń z dnia 11 
września, dziękuję gubernator Kathy Hochul za szybkie działanie i podpisanie tej 
ważnej ustawy. Umożliwianie członkom elektronicznego składania zawiadomienia o 
uczestnictwie w wydarzeniach związanych z WTC za pośrednictwem bezpiecznego 
portalu internetowego stanowi przejaw rozsądnego wykorzystania technologii w celu 
usprawnienia procesu uzyskiwania świadczeń przez pracowników lub bliskich tych, 
którzy odpowiedzieli na wezwanie podczas akcji ratunkowych, naprawczych i 
porządkowych w odpowiedzi na atak na World Trade Center.”  
  
Członek Zgromadzenia, Peter Abbate, powiedział: „Cieszę się, że mogę być 
patronem tej ustawy, która upoważni członków do elektronicznego składania 
zawiadomień o uczestnictwie w wydarzeniach związanych z World Trade Center w 
systemie emerytalnym. Wdrożenie tego uproszczonego systemy jest zasadne i 
przyczyni się do zapewnienia bardziej terminowych zgłoszeń przez osoby uprawnione, 
zwłaszcza w czasie pandemii COVID. Dziękuję gubernator Hochul za jej wsparcie 
poprzez wprowadzenie tej ustawy w życie.”  
  
Rozszerzenie definicji pracownika służb ratowniczych w celu włączenia 
pracowników ds. łączności telekomunikacyjnej.  
Ustawa (S.7121/A.7366-A) definiuje termin „ pracownik służb ratowniczej łączności 
komunikacyjnej” i wymaga od ich pracodawców zapewnienia szkolenia „w celu 
utrzymania i zwiększenia wiedzy, umiejętności i profesjonalizmu takiego pracownika w 
zakresie łączności komunikacyjnej." Pozwala to uznać operatorów oraz inne osoby 
pełniące takie krytyczne funkcje, w związku z wydarzeniami z dnia 11 września, za 
pracowników służb ratowniczych.  
  
Senator, John Brooks, powiedział: „Operatorzy i dyspozytorzy służb ratowniczych w 
stanie Nowy Jork zapewniają nieocenione usługi dla nas wszystkich. Już dawno minął 
czas, abyśmy usunęli istniejące blokady, które uniemożliwiają tym niezbędnym 
pracownikom ratunkowym zapewnienie pełnego zakresu wsparcia, jakie mogą 
zaoferować i zaprzestać odmawiać im świadczeń, na które zasługują. Bez wątpienia 
wszyscy dyspozytorzy służb ratowniczych, ratownicy medyczni, operatorzy pogotowia 
ratunkowego, operatorzy zgłoszeń alarmowych i dyspozytorzy służb ratunkowych są 



pracownikami służb ratowniczych i dla bezpieczeństwa oraz dobrobytu stanu Nowy Jork 
kluczowe jest, aby za takich byli uznawani. Sam będąc pracownikiem służb 
ratowniczych, jestem wdzięczny gubernator Hochul za podpisanie tej ważnej ustawy.”  
  
Członek Zgromadzenia, Peter Abbate, powiedział: „Jestem zaszczycony, że mogę 
być patronem tej ustawy i dziękuję gubernator Hochul za jej podpisanie, które jest 
przejawem uznania dla służb ratowniczych i pokazuje szacunek stanu Nowy Jork dla 
tych nieocenionych urzędników państwowych. Operatorzy telefonów alarmowych 
stanowią pierwszy punkt kontaktu dla społeczeństwa w czasie sytuacji kryzysowych i 
naprawdę zasługują na uznanie, które ta ustawa im zapewnia, oraz wyznaczony tytuł 
„pracownika służb ratowniczych łączności telekomunikacyjnej.”  
  
Prezes Stowarzyszenia Klerykalnych Pracowników Administracyjnych Local 1549 
Eddie Rodriquez powiedział: „Stowarzyszenie Local 1549 pragnie podziękować 
gubernator Hochul za podpisanie ustawy dotyczącej pracowników służb ratowniczych 
łączności telekomunikacyjnej. Jest ono oznaką poszanowania i uznania przez jej 
administrację niezwykle wartościowego i pełnego poświęcenia życia zawodowego 
operatorów 911. Działania te stanowią bardzo ważne przesłanie, że osoby, które 
pracują w bardzo stresujących i traumatycznych okolicznościach są uznawane, 
doceniane i mają prawo do usług, które pozwolą im wykonywać swoją pracę bardziej 
efektywnie przy mniejszej liczbie rotacji personelu. Podpisanie tej ustawy podniesie 
morale tych pracowników i zapewni uznanie dla heroicznej pracy, którą wykonują.”  
  
Daniel C. Levler, prezes Suffolk AME, powiedział: „Operatorzy i dyspozytorzy 
ratunkowi są bez wątpienia niezwykle ważnymi pracownikami służb ratowniczych, 
służącymi w centrum wydarzeń kryzysowych, dwadzieścia cztery godziny na dobę, 
siedem dni w tygodniu. Ci niezbędni pracownicy wykazują się umiejętnością szybkiego 
podejmowania decyzji, udzielania wsparcia i wskazówek, które często stanowią 
decydującą różnicę między życiem a śmiercią, zanim przybędzie pomoc. Niedawno 
operatorzy 911 z Suffolk odegrali kluczową rolę podczas burzy tropikalnej Ida, 
odbierając telefony pod numer 911 do krewnych członków rodziny, którzy zostali 
uwięzieni w piwnicach w dzielnicy Queens. W imieniu naszych 300 operatorów 
alarmowych w hrabstwie Suffolk, dziękuję gubernator Hochul za podpisanie tej długo 
oczekiwanej ustawy i nadanie tym mężczyznom i kobietom statusu pracowników służb 
ratowniczych po raz pierwszy.”  
  
Prezes Stowarzyszenia Dobrowolnych Dyspozytorów Służb Pożarowych, FDNY, 
Faye Smith, powiedziała: „Jesteśmy niezwykle zadowoleni z podpisania tej ustawy, 
która uznaje krytyczną, ratującą życie pracę wykonywaną przez dyspozytorów 
ratunkowych i pracowników łączności komunikacyjnej w stanie Nowy Jork.”  
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