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GUBERNATOR CUOMO OGŁASZA NOMINOWANIE SARAH FEINBERG NA 
PRZEWODNICZĄCĄ ZARZĄDU MTA ORAZ NOMINOWANIE JANNO LIEBER NA 

DYREKTORA GENERALNEGO  
  

Feinberg zostanie pierwszą kobietą pełniącą funkcję przewodniczącej zarządu 
MTA po tym, jak kierowała agencją transportu w Nowym Jorku w czasie pandemii 

COVID-19  
  

Lieber będzie pełnił funkcję dyrektora generalnego i nadal będzie kierował 
planem kapitałowym o historycznym znaczeniu i wartości 51,5 mld USD, 

jednocześnie pracując nad ożywieniem gospodarczym w Nowym Jorku i regionie  
  

Pat Foye został mianowany tymczasowym prezesem i dyrektorem generalnym 
Empire State Development po tym, jak kierował MTA w czasie pandemii i dążył do 

zapewnienia funduszy federalnych w związku z COVID-19  
  

Gubernator Andrew M. Cuomo ogłosił dziś nominację Sarah E. Feinberg na 
przewodniczącą zarządu oraz nominację Janno Lieber na stanowisko dyrektora 
generalnego Urzędu Transportu Miejskiego (Metropolitan Transportation Authority, 
MTA) w Nowym Jorku. Pat Foye, który przez cztery ostatnie lata kierował agencją jako 
prezes, a także przewodniczący i dyrektor generalny, opuści agencję 30 lipca i obejmie 
nowe stanowisko tymczasowego prezesa i dyrektora generalnego Empire State 
Development.  
  
Feinberg będzie pierwszą kobietą pełniącą funkcję przewodniczącej zarządu MTA, a 
stanowisko to objęła po tym, jak przeprowadziła agencję transportu w Nowym Jorku 
(New York City Transit) przez najgorszy kryzys zdrowia publicznego od ponad 
wieku. Lieber będzie pełnił funkcję dyrektora generalnego od 30 lipca, po 
ukształtowaniu planu kapitałowego agencji o historycznym znaczeniu i wartości 51,5 
mld USD i przeprowadzeniu energicznych wysiłków związanych z pracami budowlanymi 
agencji podczas kryzysu COVID jako prezes MTA Construction & Development.  
  
Przewodniczący i dyrektor generalny będą ściśle współpracować i nadzorować 
strategiczny kierunek działania agencji.  
  
„Sarah, Janno i Pat to nie tylko niezwykle oddani urzędnicy państwowi, ale także 
sprawdzeni liderzy, dzięki którym sieć transportu w regionie metropolitalnym działała 
wydajnie podczas najgorszego kryzysu zdrowia publicznego w tym pokoleniu, a dzięki 



 

 

ich niestrudzonym wysiłkom niezbędni pracownicy byli w stanie dotrzeć tam, gdzie 
musieli i pomóc ratować życie”, powiedział gubernator Cuomo. „Ponadto nadzorowali 
i przeforsowali historyczne zmiany i postępy w zakresie prac budowlanych w całym 
MTA, zapewniając systemowi ulepszenia, które będą służyć podróżującym przez 
pokolenia. W imieniu wszystkich nowojorczyków dziękuję wszystkim trzem osobom za 
ich niestrudzoną służbę i mam pełne zaufanie, że będą nadal wkładać całe swoje serce 
w pracę na nowych stanowiskach."  
  
Sarah Feinberg, nowa przewodnicząca zarządu MTA, powiedziała: „Cieszę się, że 
będą zajmowała stanowisko, które pozwala mi nadal odgrywać znaczącą rolę w 
kształtowaniu funkcjonowania naszych systemów metra i autobusów, ale także 
wywierać jeszcze większy wpływ na kształtowanie przyszłości agencji oraz transportu w 
mieście i regionie. Naszym najwyższym priorytetem powinno być dołożenie wszelkich 
starań, aby wrócić do poprzedniej liczby pasażerów korzystających z transportu w 
mieście – a wraz z osiągnięciem tego, nastąpi również ożywienie gospodarcze w 
mieście”.  
  
Janno Lieber, nowy dyrektor generalny MTA, powiedział: „Kryzys COVID udowodnił 
– po raz kolejny – że transport masowy jest podporą Nowego Jorku, zarówno w 
dobrych, jak i złych czasach. Nadal musimy budować system, który pozwala łączyć 
osoby ze wszystkich społeczności z pracą, edukacją i możliwościami. Nie mogę się 
doczekać przyjęcia na siebie tej ważnej nowej roli i poprowadzenia MTA, tak aby 
wspierać ożywienie gospodarcze regionu Nowego Jorku”.  
  
Pat Foye, nowy tymczasowy prezes i dyrektor generalny Empire State 
Development, powiedział: „Jestem dumny ze sposobu, w jaki MTA przygotowało się i 
zareagowało na pandemię oraz z naszych bohaterskich pracowników – bohaterów, 
którzy przewozili bohaterów – przewożących ratowników i niezbędnych pracowników na 
linie frontu, gdzie wykonywali swoją pracę. Jestem również dumny i wdzięczny za 
nadzwyczajną kwotę z federalnych funduszy przyznawanych w związku z COVID, o 
którą zabiegaliśmy i którą udało się nam uzyskać na wsparcie i wzmocnienie MTA, 
dzięki wdrożonej przez nas efektywności fiskalnej i pomyślnym zatwierdzeniu przez w 
Central Business District. Wiem, że sukcesy, które osiągnęliśmy, będą kontynuowane 
pod okiem Sarah i Janno. Z niecierpliwością czekam na możliwość pełnienia funkcji 
tymczasowego prezesa i dyrektora generalnego Empire State Development oraz 
współpracy z przewodniczącym Stevem Cohenem, aby kontynuować innowacje 
wspierające ożywienie gospodarcze w Nowym Jorku po pandemii”.  
  
Eric Gertler, pełniący obecnie obowiązki komisarza Empire State Development 
oraz kandydat na prezesa i dyrektora generalnego, powiedział: „Jestem bardzo 
dumny z niezwykłych osiągnięć, jakie Empire State Development udało się osiągnął w 
jednym z najtrudniejszych okresów w historii naszego stanu. Praca dla gubernatora 
Cuomo i służenie mieszkańcom Nowego Jorku były dla mnie wielkim zaszczytem i nie 
mogę się doczekać, aby wnieść swój wkład jako członek zarządu ESD".  
  



 

 

Steven M. Cohen, przewodniczący Empire State Development powiedział: „Przez 
cały kryzys związany z COVID niesamowity zespół urzędników państwowych w Empire 
State Development kierowany przez Erica Gertlera był na pierwszej linii frontu i dbał o 
to, aby szpitale i ratownicy medyczni w całym Nowym Jorku mieli zasoby potrzebne do 
służenia mieszkańcom miasta, a także aby gospodarka stanowa przetrwała 
bezprecedensową burzę. Chociaż Eric pozostanie na swoim stanowisku do lata, już 
teraz należy podkreślić heroiczną pracę Erica, który był dla nas przywódcą i prowadził 
nas w czasie niezwykłych wyzwań. W miarę jak Nowy Jork wraca do normalności, pod 
przewodnictwem Erica zaczęliśmy szukać możliwości, które dynamicznie rozpoczną 
ponowny rozwój regionalnych gospodarek i na nowo określą najlepsze sposoby 
inwestycji w przyszłość Nowego Jorku. Nie możemy się doczekać i witamy nowego 
tymczasowego prezesa Pata Foye w naszej rodzinie ESD. Pat jest sprawdzonym 
przywódcą, który przeprowadził MTA przez reformę i najgorsze dni pandemii”.  
  
Feinberg pełniła funkcję tymczasowego prezesa transportu miejskiego w Nowym Jorku 
od marca 2020 r. i kierowała 53-tysięcznym zespołem agencji podczas kryzysu 
związanego z COVID.  
  
W czasie swojej kadencji na stanowisku tymczasowego prezesa, dostrzegając wagę 
powrotu pasażerów do korzystania z transportu miejskiego, Feinberg nieustannie 
skupiała się na zapewnieniu usług, bezpieczeństwa i ochrony klientom i pracownikom 
transportu. Podczas pandemii, gdy inne agencje zajmujące się transportem drastycznie 
ograniczyły oferowane usługi, NYC Transit utrzymywała znaczny poziom usług 
transportu metrem i autobusami.  
  
Feinberg i NYC Transit rozpoczęli również przełomową kampanię czyszczenia i 
dezynfekcji podczas pandemii COVID-19, wdrożyli jako pierwsi w kraju obowiązek 
noszenia maseczek w środkach transportu publicznego i wprowadzili w systemie 
dodatkowe środki bezpieczeństwa, w tym agresywny program kamer do monitoringu 
bezpieczeństwa.  
  
Feinberg i jej zespół kierowniczy w agencji transportu uruchomili również udany 
program współpracy z rodzinami, którego celem jest zadbanie o rodziny pracowników 
MTA, którzy odeszli z powodu COVID oraz dystrybucja świadczeń rodzinnych 
związanych z COVID. Pod przywództwem Feinberg, NYC Transit stworzył także 
pierwszy w swoim rodzaju pomnik-instalację dla uczczenia kolegów, którzy odeszli i 
cieszył się on ogólnokrajowym uznaniem. Feinberg skupiła się również na kulturze 
transportu w regionie metropolitalnym Nowego Jorku – uruchamiając program z 
udziałem influencera z mediów społecznościowych NY Nico, któremu zawdzięczamy 
kultowe głosy odczytujące ogłoszenia w metrze.  
  
Zanim rozpoczęła pracę w NYC Transit, Feinberg była drugą w historii kobietą, która 
kierowała urzędem Federal Railroad Administration (Federalny Urząd ds. Kolei), który 
pełni funkcję wyłącznego organu regulującego bezpieczeństwo amerykańskiego 
systemu kolejowego. Feinberg była również wcześniej kierownikiem doradców w DOT 
(Wydział Transportu) oraz specjalnym asystentem prezydenta i starszym doradcą szefa 



 

 

sztabu Białego Domu Rahma Emanuela. Feinberg pracowała również w sektorze 
prywatnym, jako prezes Feinberg Strategies, LLC oraz w Facebook i Bloomberg, LP.  
Feinberg uzyskała stopień licencjata (bachelor of arts) na Washington i Lee University.  
  
Lieber obecnie pełni funkcję prezesa MTA Construction & Development, organizacji 
zatrudniającej 1800 osób, którą zbudował od podstaw. Lieber nadzorował zatwierdzenie 
przełomowego Programu Kapitałowego na lata 2020-2024 o wartości 51,5 mld USD. Z 
powodzeniem zarządzał i umożliwił terminowe i w ramach budżetu ukończenie projektu 
L Train Tunnel, Long Island Rail Road Double Track, historyczne ukończenie 11 stacji 
ADA w 2020 r. oraz odnowienie linii F Rutgers Tube w rekordowym czasie - ostatniego 
z tuneli metra uszkodzonych przez huragan Sandy.  
  
Jego portfolio obejmuje prowadzone obecnie megaprojekty, takie jak East Side Access, 
projekt dodania trzeciego toru do LIRR (LIRR Third Track) o wartości 2,5 mld USD, 
Metro-North Penn Access (który umożliwi dodanie czterech nowych stacji we 
wschodnim Bronksie), przebudowę i rozbudowę stacji Penn Station oraz fazę 2 budowy 
metra pod Second Avenue, która przedłuży linię na wschodni i centralny Harlem.  
  
Lieber pomógł także pokierować udanymi wysiłkami agencji zmierzającymi do 
uzyskania od rządu federalnego 14 mld USD potrzebnych w związku z kryzysem 
finansowym wywołanym pandemią.  
  
Przed podjęciem pracy w MTA, Lieber przez 14 lat pełnił funkcję prezesa World Trade 
Center Properties, gdzie zarządzał rozwojem wielomiliardowych projektów Silverstein 
Properties w World Trade Center. Wcześniej Lieber kierował rozwojem w partnerstwie 
publiczno-prywatnym w Lawrence Ruben Company oraz jako konsultant pracował z 
takimi klientami takimi jak Chicago Transit Authority, New Jersey Transit i Penn Station 
Redevelopment Corp. – agencją odpowiedzialną wówczas za projekt Moynihan Train 
Hall.  
Podczas administracji Clintona Lieber pełnił funkcję zastępcy asystenta sekretarza i 
pełnił obowiązki asystenta sekretarza ds. polityki w Departamencie Transportu USA. Na 
wcześniejszym etapie swojej kariery Lieber praktykował prawo w nowojorskiej kancelarii 
Patterson, Belknap Webb & Tyler i pełnił funkcję doradcy ds. polityki transportowej w 
biurze burmistrza Nowego Jorku Eda Kocha.  
Lieber jest absolwentem Harvard University i New York University Law School.  
  
Foye pełnił funkcję prezesa, a także przewodniczącego i dyrektora generalnego MTA 
przez ponad cztery lata, nadzorując największą agencję transportu w Ameryce 
Północnej i jej działania w odpowiedzi na pandemię COVID-19. Pod jego 
kierownictwem, MTA była wiodącą agencją transportową dzięki szeregowi 
innowacyjnych inicjatyw podejmowanych w odpowiedzi na pandemię COVID-19, w tym 
uruchomieniu pierwszych w swoim rodzaju narzędzi planowania przejazdu, wiodącego 
w branży programu ochrony pracowników, który zapewnił pierwsze testy i program 
szczepień dla pracowników sektora transportu oraz pilotowaniu nowych technik i 
rozwiązań w zakresie czyszczenia.  
  



 

 

Foye kierował również wysiłkami zmierzającymi do ustabilizowania finansów MTA 
poprzez zapewnienie ponad 14 mld USD niezbędnych środków przyznanych przez 
Kongres, rozwijanie krajowej koalicji agencji transportowych, która zapewniła ponad 32 
mld USD z funduszy federalnych przyznawanych agencjom transportowym w całym 
kraju w związku z wyjątkową sytuacją. Podczas pandemii nadzorował również 
kreatywne działania finansowe, takie jak wykorzystanie przez agencję federalnego 
funduszu pożyczek miejskich i 800 mld USD dodatkowych oszczędności w celu 
utrzymania zrównoważonego budżetu agencji. Foye kierował również naciskami na 
ustawodawstwo stanowe zezwalające na pierwszy w kraju program Central Business 
District Tolling, fundamentalną finansową podstawę historycznego programu 
kapitałowego MTA o wartości 51,5 mld USD, i nadzorował pierwsze etapy wdrażania 
programu.  
  
Przed rozpoczęciem pracy w MTA, od listopada 2011 do sierpnia 2017 Foye kierował 
zarządem Portu w Nowym Jorku i New Jersey jako dyrektor wykonawczy, gdzie 
nadzorował niektóre z najważniejszych transakcji P3 w kraju, w tym przebudowę 
lotniska LaGuardia i budowę nowego mostu Goethals oraz opracowanie i przyjęcie 10-
letniego planu kapitałowego agencji o wartości 32,2 mld USD.  
  
Foye pełnił również funkcję zastępcy sekretarza ds. rozwoju gospodarczego 
gubernatora Cuomo, przewodniczącego downstate ESDC oraz wiceprzewodniczącego i 
członka zarządu Long Island Power Authority, a wcześniej zajmował się prawem i 
nieruchomościami jako partner ds. fuzji i przejęć w Skadden Arps i wiceprezes 
wykonawczy AIMCO, wiodącej wielorodzinnej firmy REIT.  
  
Foye uczęszczał do Fordham College i Fordham University Law School.  
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