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GUBERNATOR HOCHUL OGŁASZA ZAWIESZENIE STANOWEJ POLITYKI 
WSTRZYMANIA ZATRUDNIENIA OBOWIĄZUJĄCEJ W CZASIE PANDEMII  

  
Poprawa sytuacji budżetowej umożliwia agencjom zatrudnianie pracowników, a 

wstrzymanie zatrudnienia zostało zawieszone do końca roku podatkowego  
  

Agencje muszą zachować czujność i nadać priorytet zatrudnieniu pracowników 
w ramach swoich podstawowych zadań, jako że ryzyko gospodarcze związane z 

wirusem COVID-19 nadal się utrzymuje  
  

Przeczytaj Biuletyn Departamentu ds. Budżetu tutaj  
  
Gubernator Kathy Hochul ogłosiła dzisiaj zawieszenie stanowej polityki wstrzymania 
zatrudniania do końca roku budżetowego, wspierając w ten sposób działania na rzecz 
ożywienia gospodarczego po kryzysie związanym z wirusem COVID-19. Zawieszenie 
wstrzymania zatrudnienia następuje po opublikowaniu przez gubernator 
zaktualizowanego Planu Finansowego Stanu, który przewiduje 2,1 mld ISD przychodu 
powyżej prognoz, jako że ożywienie gospodarcze przewyższa oczekiwania. Chociaż 
obecnie agencje stanowe mogą zatrudniać pracowników bez konieczności uzyskania 
zwolnienia od Departamentu ds. Budżetu (Division of the Budget), muszą one traktować 
priorytetowo zatrudnianie pracowników w ramach swoich podstawowych zadań i nadal 
rozważnie zarządzać swoimi zasobami.  
  
„Kontynuując walkę z pandemią, musimy utrzymać rozwój stanu Nowy Jork, a to 
obejmuje także wzmocnienie naszej siły roboczej, aby zapewnić, że możemy wspierać 
mieszkańców stanu Nowy Jork na najwyższym poziomie”, powiedziała gubernator 
Hochul. „Musimy jednak nadal zachować odpowiedzialność i rozwagę w zakresie 
finansów stanu, podczas gdy podejmujemy działania mające na celu spowolnienie 
rozprzestrzeniania się wariantu Delta wirusa COVID-19 oraz pomagamy zapewnić, że 
wszystkie przedsiębiorstwa i mieszkańcy stanu Nowy Jork pozostają bezpieczni.”  
  
Zniesienie polityki wstrzymania zatrudniania do końca roku budżetowego umożliwi 
agencjom stanowym zwiększenie ich siły roboczej po tym, jak liczba pracowników w 
Agencjach Wykonawczych zmniejszyła się z około 118 000 pracowników 
pełnoetatowych do około 107 500 pracowników pełnoetatowych w okresie od marca 
2020 r. do sierpnia 2021 r. w związku z odejściami z pracy.  
  

###  

https://www.budget.ny.gov/guide/bprm/b/b-1224.html
https://www.budget.ny.gov/pubs/archive/fy22/en/fy22en-fp-q1.pdf
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