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GUBERNATOR HOCHUL ZAPOWIADA PODWYŻKI PŁAC DLA STANOWYCH 
RATOWNIKÓW WODNYCH W ZWIĄZKU Z NIEDOBOREM PRACOWNIKÓW  

  
Trwa rekrutacja ratowników wodnych, w tym cyfrowa kampania rekrutacyjna w 

celu obsadzenia stanowych plaż i basenów  
  

Zwiększenie wynagrodzenia dla ratowników wodnych w stanie do 34 procent, aby 
przyciągnąć wykwalifikowanych kandydatów i zapewnić pełne godziny pracy w 

okresie letnim  
  
  
Gubernator Kathy Hochul zarządziła dziś podwyżki płac dla ratowników wodnych w 
stanie, aby zaradzić niedoborom kadrowym na plażach i basenach w parkach i na 
kempingach w stanie Nowy Jork oraz na plażach na terenach rekreacyjnych 
Departamentu Ochrony Środowiska (Department of Environmental Conservation). 
Początkowe stawki płac dla ratowników wodnych w obiektach w północnej części stanu 
zostaną zwiększone o 34 procent, z 14,95 USD za godzinę do 20 USD za godzinę, oraz 
o 21 procent dla ratowników wodnych w obiektach w północnej części stanu, z 18,15 
USD za godzinę do 22 USD za godzinę.  
  
„Tego lata wszyscy mieszkańcy stanu Nowy Jork zasługują na możliwość bezpiecznego 
korzystania z naszych publicznych plaż i basenów”, powiedziała gubernator Hochul. 
„W sytuacji, gdy niedobór ratowników wodnych zagraża dostępowi do kąpielisk, 
prowadzimy intensywną kampanię rekrutacyjną, aby zapewnić bezpieczny dostęp do 
rekreacji na świeżym powietrzu w miesiącach letnich”.  
  
Nowe stawki płac wejdą w życie natychmiast dla ratowników wodnych w obiektach 
pływackich zarządzanych przez Urząd s. Parków, Rekreacji i Ochrony Zabytków (Office 
of Parks, Recreation and Historic Preservation) oraz Departament Ochrony Środowiska 
(Department of Environmental Conservation, DEC). Parki Stanowe zapewniają 
obecność ratowników wodnych na basenach i plażach w 70 parkach w całym stanie. 
DEC zarządza 17 plażami, na których pracuje ponad 40 ratowników. Obejmuje to 
również ratowników zatrudnionych przez SUNY i CUNY. Agencje stanowe będą 
kontynuować rozmowy z organizacją United University Professions w celu osiągnięcia 
korzystnego rozwiązania dla wszystkich stron.  
  



Stawki wynagrodzenia wzrosną również dla ratowników z doświadczeniem dłuższym 
niż dwa sezony, od pięciu do 30 procent, w zależności od lokalizacji i doświadczenia.  
  
Parki stanowe (State Parks) organizują kursy certyfikacyjne dla ratowników wodnych na 
żądanie, a także rozpoczęły cyfrową kampanię rekrutacyjną dla ratowników wodnych, 
która do tej pory odnotowała już około 1,2 mln wyświetleń na różnych platformach, 
takich jak Facebook, Instagram, Indeed, YouTube i Vistar, i potrwa co najmniej do 4 
lipca 2022 r.  
  
W ubiegłym roku władze stanu Nowy Jork obniżyły limit wieku ratowników wodnych do 
15 lat w większości stanów, a obecnie zapobiegawczo dostosowują liczbę ratowników 
wodnych do potrzeb w poszczególnych parkach, aby zaradzić niedoborom do czasu 
osiągnięcia pełnej obsady. Ze względu na to, że na plażach w Long Island wymagane 
są inne umiejętności od ratowników wodnych niż na plażach w innych regionach stanu, 
władze hrabstw Nassau i Suffolk w ubiegłym roku nie obniżyły limitu wieku do 15 lat. 
Aby zaradzić tym niedoborom, zwłaszcza na Long Island, Stanowy Departament 
Zdrowia (Department of Health, DOH) współpracował z Departamentem Zdrowia 
Hrabstwa Nassau w celu wprowadzenia zmian w zatwierdzonym kursie certyfikacyjnym. 
Centrum Zdrowia Środowiskowego (Center for Environmental Health) na zlecenie DOH 
zaakceptowało tę zmianę, a władze hrabstwa Nassau mają teraz zezwolić na 
zatrudnianie 15-latków, aby złagodzić skutki niedoborów.  
  
W piątek, 24 czerwca, w godzinach od 13:00 do 17:00, DEC organizuje spotkanie 
rekrutacyjne dla ratowników wodnych na terenie Lake George Beach Day Use Area, 
znanym jako Million Dollar Beach. Zainteresowani kandydaci mogą dowiedzieć się 
więcej o bezpłatnych szkoleniach i certyfikatach. DEC zatrudnia co roku ponad 500 
pracowników sezonowych, którzy świadczą różne usługi w sezonie letnim. Wszyscy 
kandydaci muszą być gotowi do pracy w weekendy i święta przez całe lato. Informacje 
o możliwościach zatrudnienia na kempingach i plażach DEC można znaleźć na 
stronie https://www.dec.ny.gov/about/726.html, dzwoniąc pod numer (518) 457-2500 
wew. 1 lub wysyłając e-mail na adres campinfo@dec.ny.gov.  

  
Komisarz Agencji ds. Parków Stanowych, Erik Kulleseid, powiedział: „Ratownicy 
wodni w parkach w stanie Nowy Jork są niezbędni do ochrony milionów osób kąpiących 
się co roku na plażach i basenach na terenach należących do parków. Dzięki 
przywództwu gubernator Hochul, ta bardzo potrzebna podwyżka płac pomoże 
zrekrutować więcej członków do zespołu parków stanowych. Jako były ratownik wodny 
w parku stanowym Harriman State Park doskonale wiem, że praca ratownika wodnego 
to świetny sposób na zarabianie pieniędzy, zdobycie cennego doświadczenia 
zawodowego i służenie społeczeństwu”.  
  

Komisarz Departamentu Ochrony Środowiska, Basil Seggos, powiedział: „Gdy 
rozpoczynamy sezon letni, niezwykle ważne jest, abyśmy zrobili wszystko, co w naszej 
mocy, aby nasze publiczne plaże były w pełni obsadzone i bezpieczne dzięki 
wyszkolonym ratownikom. Dzisiaj, dzięki gubernator Hochul, oferujemy atrakcyjne 
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zachęty płacowe, aby przyciągnąć ratowników, którzy są potrzebni, aby zapewnić 
bezpieczeństwo odwiedzającym Adirondacks i Catskills przez całe lato”.  
  
Prezydent United University Professions (UPP), Fred Kowal, powiedział: „UUP z 
zadowoleniem przyjmuje zapowiedź gubernator Hochul, która ustanawia sprawiedliwe 
płace początkowe dla naszych ciężko pracujących ratowników wodnych w stanie. Jest 
to ważny krok, podjęty w odpowiednim czasie i korzystny dla naszego stanu. Ta umowa 
umożliwi zatrudnienie pilnie potrzebnych pracowników i wynagrodzi tych, którzy 
narażają swoje życie, by chronić mieszkańców stanu Nowy Jork. Oczekujemy dalszej 
współpracy z gubernator Hochul nad długoterminowym układem zbiorowym pracy, który 
poprawi warunki pracy wszystkich naszych członków”.  
  
Przed zatrudnieniem ratownicy wodni muszą spełnić określone kryteria kwalifikacyjne, 
w tym pomyślnie przejść procedurę kwalifikacyjną. Aktualny harmonogram terminów 
kwalifikacji, więcej informacji o wymaganiach związanych z zatrudnieniem oraz 
formularz zgłoszeniowy można znaleźć tutaj. Nowe terminy kwalifikacji będą dodawane 
na bieżąco.  
 
Urząd ds. Parków, Rekreacji i Ochrony Zabytków stanu Nowy Jork zarządza ponad 250 
parkami, miejscami historycznymi, szlakami rekreacyjnymi, polami golfowymi, 
przystaniami i innymi obiektami, które odwiedza 78 milionów osób rocznie. Więcej 
informacji o którymkolwiek z tych obszarów rekreacyjnych można uzyskać dzwoniąc na 
numer 518-474-0456 lub odwiedź stronę parks.ny.gov, połącz się z nami na Facebooku 
lub śledź na Instagramie i Twitterze.  
  
Departament Ochrony Środowiska zarządza 52 polami kempingowymi i 17 plażami w 
parkach Adirondack i Catskill. Kempingi i plaże DEC oferują szeroki wachlarz 
doświadczeń, w tym kemping na wyspach, kemping z namiotami i przyczepami, miejsca 
do wodowania łodzi, szlaki turystyczne, plaże i miejsca do całodziennego 
użytku. Znajdź swoją następną przygodę, korzystając z Lokalizatora 
DECinfo - interaktywnej mapy zawierającej kempingi, prymitywne pola namiotowe, 
schroniska, szlaki turystyczne, parkingi i inne informacje pomocne w planowaniu wizyty.  
  

###  
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