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GUBERNATOR HOCHUL OGŁASZA ROZPOCZĘCIE PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ 
NA EGZAMINY UPRAWNIAJĄCE DO WYKONYWANIA ZAWODÓW ZWIĄZANYCH 

Z EGZEKWOWANIEM PRAWA  
  

Utworzenie około 400 stanowisk dla osób rozpoczynających karierę związaną z 
egzekwowaniem prawa w okręgowych komisjach wyborczych, parkach 

stanowych, na uczelni SUNY w nadchodzącym roku w całym kraju  
  

Kandydaci mogą składać podania online o przystąpienie do egzaminu do dnia 3 
sierpnia  

  
Ogłoszenie jest następstwem zobowiązania gubernator do utrzymania 
bezpieczeństwa publicznego i zwiększenia różnorodności w zawodach 

związanych z egzekwowaniem prawa  
  
  

Gubernator Kathy Hochul ogłosiła dziś, że rozpoczął się okres składania wniosków o 
przystąpienie do egzaminu wstępnego do służby cywilnej w zakresie egzekwowania 
prawa w stanie Nowy Jork. Egzamin ten, stosowany do obsadzania stanowisk w 
Departamencie Ochrony Środowiska (Department of Environmental Conservation, 
DEC), Biurze Parków Stanowych, Rekreacji i Ochrony Zabytków (Office of State Parks, 
Recreation, and Historic Preservation) oraz na Uniwersytecie Stanu Nowy Jork (State 
University of New York, SUNY), odbędzie się jesienią. W celu przystąpienia do tego 
egzaminy kwalifikujący się kandydaci mogą składać wnioski online do godz. 11:59 EST 
do środy, 3 sierpnia 2022 r.  
  
„Umożliwiamy mieszkańcom stanu Nowy Jork dołączenie do kolejnego pokolenia 
pracowników służby cywilnej i wywieranie pozytywnego wpływu w swoich 
społecznościach”, powiedziała gubernator Hochul. „Na podstawie tego egzaminu 
będziemy mogli obsadzić krytyczne stanowiska, aby zapewnić ochronę w parkach, na 
uczelniach i w innych instytucjach w stanie Nowy Jork, a przede wszystkim zapewnić 
bezpieczeństwo jego mieszkańcom. W ramach ciągłego zaangażowania mojej 
administracji w utrzymanie bezpieczeństwa publicznego i zróżnicowania naszych 
szeregów, zachęcamy mieszkańców stanu Nowy Jork ze wszystkich środowisk do 
podjęcia znaczącej i satysfakcjonującej kariery w służbie publicznej i złożenia 
wniosku”.  
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Osoby zainteresowane ubieganiem się o stanowiska związane z egzekwowaniem 
prawa w administracji stanowej muszą najpierw spełnić minimalne kwalifikacje 
wymagane dla interesującego je stanowiska lub stanowisk oraz zarejestrować się na 
egzamin z zakresu służby cywilnej, składając wszystkie wymagane informacje do dnia 
3 sierpnia tutaj. Z kolei egzamin, w formie testu wielokrotnego wyboru, będzie miał 
miejsce jesienią. Wszyscy kandydaci, którzy zostali zakwalifikowani do przystąpienia 
do egzaminu wstępnego ze znajomości prawa obowiązującego w stanie Nowy Jork, 
otrzymają pocztą zawiadomienie o dopuszczeniu do egzaminu na około dwa tygodnie 
przed datą egzaminu pisemnego. Będzie ono zawierać szczegółowe informacje o tym, 
kiedy i gdzie należy się stawić, a także inne istotne szczegóły. Przed egzaminem 
kandydaci otrzymają również wiadomość e-mail z przypomnieniem, zawierającą 
informacje o najnowszych wymogach dotyczących COVID-19 dla osobistych 
egzaminów stanowych z zakresu służby cywilnej.  
  
Egzamin wstępny z zakresu egzekwowania prawa jest wymagany do obsadzenia 
następujących stanowisk w każdej agencji:  

• DEC – Departament Ochrony Środowiska, oficer policji w trakcie 
szkolenia 1 i strażnik leśny 1  

• Biuro Ochrony Parków – stażysta na stanowisko oficera policji ds. 
ochrony parków  

• SUNY – oficer policji uniwersyteckiej 1  
  
Według szacunków DCS w ciągu najbliższego roku w całym kraju zostanie 
obsadzonych około 400 stanowisk dla początkujących stróżów prawa.  
  
Egzamin ten będzie również wykorzystywany do lokalnych egzaminów w celu 
obsadzenia stanowisk w miejskich wydziałach policji i biurach szeryfa. Kandydaci 
zainteresowani przystąpieniem do lokalnych egzaminów dla miejskich departamentów 
policji i biur szeryfa, powinni zgłosić się bezpośrednio poprzez lokalny urząd służby 
cywilnej. Lista odbywających się lokalnych egzaminów wstępnych z zakresu 
egzekwowania prawa jest dostępna tutaj.  
  
Komisarz Departamentu Służby Cywilnej, Timothy Hogues, powiedział: 
„Departament Służby Cywilnej (Department of Civil Service) ma przyjemność 
zaoferować egzamin wstępny z zakresu egzekwowania prawa, który jest doskonałą 
okazją dla wszystkich zainteresowanych rozpoczęciem kariery w policji, aby dołączyć 
do zespołu pracowników w stanie Nowy Jork. Jest on podstawą do rozpoczęcia 
ekscytującej kariery zawodowej, polegającej na patrolowaniu pięknych parków w stanie 
Nowy Jork, również drogami wodnymi tego stanu lub ochronie kampusów naszych 
uczelni. Departament ma przyjemność współpracować z naszymi agencjami 
partnerskimi w celu przeprowadzenia szeroko zakrojonej rekrutacji naszych przyszłych 
pracowników policji i przyciągania zróżnicowanych oraz utalentowanych kandydatów. 
Praca dla rządu stanu Nowy Jork nie tylko umożliwia służenie i ochronę 
społeczeństwa, ale także – oprócz wspaniałych świadczeń zdrowotnych i pakietów 
wynagrodzeń – zapewnia możliwość pracy z oddanymi urzędnikami administracji 
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publicznej. Już dziś zachęcam wszystkich zainteresowanych do składania wniosków o 
przystąpienie do najbliższego egzaminu”.  
  
Komisarz Departamentu Pracy stanu Nowy Jork, Roberta Reardon, powiedziała: 
„Celem gubernator Hochul jest pomoc mieszkańcom stanu Nowy Jork w wyborze 
kariery, którą pokochają, w tym możliwości egzekwowania prawa w DEC, parkach 
stanowych i na uczelni SUNY. Zdanie egzaminu do służby cywilnej może otworzyć 
drzwi do niesamowitych możliwości kariery. Zachęcam mieszkańców stanu Nowy Jork 
do zapoznania się z tymi lub innymi tysiącami zawodów w systemie służby cywilnej w 
stanie Nowy Jork”.  
  
Komisarz Departamentu Ochrony Środowiska, Basil Seggos, powiedział: „DEC 
pracuje nad powiększeniem szeregów policjji ds. ochrony środowiska w stanie Nowy 
Jork i strażników leśnych poprzez zwiększenie możliwości dotarcia do społeczności w 
całym kraju i organizowanie akademii, z których dwie są obecnie prowadzone. To 
wspaniała okazja dla osób z różnych środowisk, aby rozpocząć swoją podróż jako 
pracownicy pierwszego kontaktu w celu ochrony środowiska i bezpieczeństwa 
publicznego w stanie Nowy Jork. DEC dąży do zwiększenia różnorodności, 
sprawiedliwości i integracji w naszym procesie zatrudniania, aby zapewnić, że nasi 
strażnicy i oficerowie są godnymi zaufania przedstawicielami administracji publicznej 
dla mieszkańców stanu Nowy Jork”.  
  
Komisarz Parków Stanowych, Erik Kulleseid, powiedział: „Funkcjonariusze Policji 
Parków Stanowych w stanie Nowy Jork chronią naturalne i historyczne skarby naszego 
stanu i pomagają zapewnić milionom ludzi bezpieczny i przyjemny czas podczas 
odwiedzania naszych Parków Stanowych. Zachęcam wszystkich zainteresowanych tą 
wyjątkową i satysfakcjonującą karierą w zakresie egzekwowania prawa, aby poświęcili 
czas na złożenie wniosku o przyjęcie w szeregi policji ochrony parków stanowych”.  
  
Tymczasowa kanclerz SUNY, Deborah F. Stanley, powiedziała: „Jednostki 
egzekwowania prawa powinny odzwierciedlać różnorodność społeczności, którym 
służą, a my, na uczelni SUNY, zachęcamy osoby ze wszystkich środowisk do 
ubiegania się o te ważne stanowiska. W SUNY z dumą mianowaliśmy pierwszą 
kobietę w naszej historii na stanowisko komisarza policji, co jest przełomowym krokiem 
w kierunku dalszej dywersyfikacji tego środowiska i zwiększania różnorodności. 
Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do przystąpienia do egzaminu z zakresu 
służby cywilnej i z niecierpliwością czekamy na przyjęcie kolejnego pokolenia 
funkcjonariuszy organów ścigania, którzy będą chronić i służyć naszym uczniom i 
społecznościom w całym stanie”.  
  
W maju gubernator Hochul ogłosiła zobowiązanie DEC i Zarządu Parków do 
wypełnienia krajowego zobowiązania „30x30 Pledge” w celu zwiększenia 
różnorodności wydziałów poprzez zwiększenie liczby kobiet w szeregach policji. 
Nastąpiło to po wcześniejszym zobowiązaniu Policji Stanu Nowy Jork do zwiększenia 
liczby kobiet w swoich szeregach. Ostatecznym celem Inicjatywy 30x30 jest 
osiągnięcie do 2030 r. 30-procentowego udziału kobiet w klasach rekrutacyjnych policji 
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oraz zapewnienie, by agencje policyjne były rzeczywiście reprezentatywne dla 
obszaru, na którym działają. Zachęcamy kobiety, weteranów i mieszkańcy stanu Nowy 
Jork z historycznie niedostatecznie reprezentowanych społeczności do złożenia 
wniosku o przystąpienie do tego egzaminu, który może być przepustką do wspaniałej 
kariery w służbie cywilnej.  
  
W ramach wprowadzenia egzaminu wstępnego z zakresu egzekwowania prawa, 
władze stanu Nowy Jork rozpoczęły ogólnokrajową kampanię w mediach 
społecznościowych, która będzie obejmować filmy, treści internetowe i nowe 
informacyjne webinarium przygotowane przez DCS, aby pomóc zachęcić kandydatów 
do przystąpienia do tego egzaminu.  
  
Treść kampanii i dodatkowe informacje, w tym przewodnik przygotowujący kandydatów 
do egzaminu, są dostępne na stronie www.cs.ny.gov/police.  
  
Więcej informacji o pracy w stanie Nowy Jork i o tym, jak zrobić kolejny krok w dążeniu 
do satysfakcjonującej kariery w służbie cywilnej można znaleźć na stronie internetowej 
Departamentu Służby Cywilnej i śledząc aktywność Departamentu na Facebooku,  
Twitterze, i LinkedIn.  
  
  

###  
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