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GUBERNATOR HOCHUL OGŁASZA ZAWARCIE POROZUMIENIA 
PRACOWNICZEGO NA OKRES 4 LAT Z PRZEDSTAWICIELAMI 

ZWIĄZKU ZAWODOWEGO FUNKCJONARIUSZY POLICJI STANU NOWY JORK   
   

Gubernator Kathy Hochul ogłosiła dzisiaj, że jej administracja zawarła umowę z 
przedstawicielami związku zawodowego zrzeszającego funkcjonariuszy Policji Stanu 
Nowy Jork (Police Benevolent Association of New York State, PBANYS) na okres 4 lat, 
do 31 marca 2023 roku, które zostało ratyfikowane przez jego członków.   
   

„Cieszę się, że udało nam się zawrzeć to porozumienie z dzielnymi mężczyznami i 
kobietami zrzeszonymi w związku zawodowym New York State Police Benevolent 
Association”, powiedziała gubernator Hochul. „Jesteśmy wdzięczni, że ci 
profesjonaliści każdego dnia są na pierwszej linii frontu zapewniając ochronę 
mieszkańcom stanu Nowy Jork, a warunki tego porozumienia odzwierciedlają nasze 
uznanie, że są to niezwykle cenne i ważne zawody”.   
  

Prezes PBANYS i dyrektor ds. sierżantów Policji Ochrony Parków, Manny Vilar, 
powiedział: „W imieniu naszych blisko 1200 członków, przedstawiciele związku 
zawodowego Police Benevolent Association of New York State składają wyrazy 
wdzięczności dla gubernator Hochul za jej przywództwo w zawarciu tego porozumienia. 
Jesteśmy przekonani, że to porozumienie z administracją gubernator Hochul jest 
pozytywną zapowiedzią przyszłych działań, jako że nadal pracujemy nad tym, aby 
zapewnić naszym członkom wynagrodzenia i uznania, które są niezbędne do rekrutacji i 
zatrzymania najbardziej zróżnicowanych i wykwalifikowanych funkcjonariuszy w stanie 
Nowy Jork”.  
  

W ramach tego porozumienia, dotyczącego funkcjonariuszy policji zatrudnionych w 
Urzędzie ds. Parków, Rekreacji i Ochrony Zabytków (Office of Parks, Recreation and 
Historic Preservation), Departamencie Ochrony Środowiska (Department of 
Environmental Conservation) oraz na Uniwersytecie Stanu Nowy Jork (State University 
of New York), przewidywany jest 2-procentowy wzrost wynagrodzeń rocznie w każdym 
roku trwania umowy, zgodnie z warunkami dotyczącymi innych zatrudnionych przez 
stan pracowników. Obejmuje ono również inne zmiany w zakresie 
wynagrodzeń, zgodne z zakresem obowiązków i odpowiedzialności pracowników oraz 
zmianami w układzie zbiorowym pracy. Na jego mocy rozpatrzonych zostało ponad 160 
skarg i innych sporów sądowych, a także zwiększono nakłady na wspólne fundusze 
pracowniczo-zarządowe na szkolenia i programy świadczeń dla pracowników. Strony 



uzgodniły również zasady dotyczące stosowania technologii, kamer nasobnych i 
harmonogramu. Zmiany w zakresie ubezpieczeń zdrowotnych i nadgodzin zostały 
wcześniej wdrożone w jednostce.    
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