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GUBERNATOR HOCHUL OGŁASZA, ŻE W RAMACH PROGRAMU MENTORINGU 

MAŁYCH FIRM MTA PRZYZNANO PONAD 500 MILIONÓW DOLARÓW W 
KONTRAKTACH DLA PRZEDSIĘBIORSTW BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ 

PRZEDSTAWICIELI MNIEJSZOŚCI I KOBIET  
  

MTA jest krajowym liderem w zakresie współpracy z firmami należącymi do 
przedstawicieli mniejszości, kobiet i osób w trudnej sytuacji. Zarząd ustanowił 

nowy rekord kwot wypłaconych certyfikowanym firmom w ramach kontraktów z 
MTA.  

  
Gubernator Kathy Hochul ogłosiła dzisiaj, że znany w całym kraju program Zarządu 
Transportu Metropolitalnego (Metropolitan Transportation Authority, MTA), mający na 
celu wspieranie lokalnych firm będących własnością przedstawicieli mniejszości, kobiet 
i osób w trudnej sytuacji (minority-owned, women-owned business enterprises, 
MWBE), pomógł uczestniczącym w nim firmom zdobyć łącznie 500 mln dolarów w 
kontraktach z MTA od momentu powstania w 2010 r.  
  
Kontraktem, który pozwolił osiągnąć okrągłą wartość pół miliarda dolarów, była umowa 
o wartości 2 milionów dolarów z firmą Alliance Tri-State Construction, Inc. ze Staten 
Island. Jest to 485. kontrakt przyznany przedsiębiorstwu uczestniczącemu w programie 
od początku jego istnienia. Niespotykane dotąd tempo działań, które zaowocowały 
milionami dolarów w przyznanych kontraktach, to zasługa dyrektora ds. różnorodności 
w MTA Michaela Garnera i jego zespołu oraz ścisłej współpracy z Wydziałem Budów i 
Rozwoju MTA i Biurem Nadzoru Budowlanego MTA.  
  
„Stan Nowy Jork jest pionierem w skali kraju, jeśli chodzi o współpracę z firmami 
MWBE na rzecz ułatwienia dostępu do naszych projektów utalentowanym liderom 
biznesu z całego stanu” – powiedziała gubernator Hochul. „Różnorodność jest naszą 
siłą. Wykorzystując szczególne umiejętności kobiet i osób kolorowych w naszej pracy, 
sprawiamy, że nasza gospodarka staje się bardziej inkluzywna i sprawniejsza. Bardzo 
mi zależy na wyrównywaniu szans, tak aby przedsiębiorstwa należące do kobiet i 
przedstawicieli mniejszości miały większy dostęp do kontraktów stanowych, dlatego 
dziękuję MTA za pionierskie działania w przełamywaniu barier, z którymi borykają się 
te firmy. Jako główny dostawca usług transportu publicznego w regionie 
metropolitalnym, MTA obsługuje niezwykle zróżnicowaną grupę pasażerów, a 
najlepszym sposobem na pełne zaspokojenie potrzeb tych pasażerów jest zatrudnienie 
wykonawców o podobnym stopniu różnorodności”.  
  



„Rozszerzenie puli firm, z którymi współpracujemy, jest słuszne z perspektywy 
sprawiedliwości społecznej, ale ma także sens biznesowy, ponieważ oznacza większą 
konkurencyjność w naszej procedurze zamówień” – powiedział Janno Lieber, 
pełniący obowiązki Prezes i Dyrektor Generalny MTA. „Program Mentoringu Małych 
Firm jest wzorem dla agencji stanowych i samorządów lokalnych w całym kraju i jestem 
pewien, że w nadchodzących latach będzie się on cieszył jeszcze większym 
powodzeniem, ponieważ współpracujemy z nowymi firmami w celu modernizacji 
transportu zbiorowego w regionie”.  
  
„Dzisiejszy dzień jest dla nas bardzo ważny” – powiedział dyrektor ds. 
różnorodności i integracji społecznej w MTA, Michael Garner. „Ciężko 
pracowaliśmy nad zwiększeniem proporcji przyznawanych przez nas kontraktów i 
jesteśmy niezmiernie dumni z przekazania już ponad pół miliarda dolarów setkom 
wspaniałych firm z całego regionu. Będziemy nadal rozszerzać pulę przedsiębiorstw 
kwalifikujących się do programu, ponieważ sprawiedliwe podejście do przyznawania 
kontraktów jest korzystne nie tylko dla MTA, ale także dla całej regionalnej gospodarki. 
Ponadto inwestując w infrastrukturę regionu, inwestujemy również w zróżnicowaną 
pulę wykwalifikowanych firm, co stanowi strategię tworzenia miejsc pracy w często 
wykluczanych społecznościach. Dostęp do kontraktów publicznych jest równoznaczny 
z tworzeniem miejsc pracy, poprawą sytuacji mieszkaniowej, a także lepszymi 
możliwościami w zakresie edukacji i opieki zdrowotnej”.  
  
Aby uczcić to przełomowe osiągnięcie, Michaelowi Garnerowi na dzisiejszej konferencji 
towarzyszyła trójka przedstawicieli firm, którym przyznano kontrakty. Yolanda Valdes z 
Empower Contracting, Hely Duarte z Zion Contracting oraz Cleve Taylor z Malcolm 
Patrick Corp. mówili o tym, jak program wpłynął na ich firmy na przestrzeni lat.  
  
Aby uczcić to przełomowe osiągnięcie, Michaelowi Garnerowi na dzisiejszej konferencji 
towarzyszyła dwójka przedstawicieli firm, którym przyznano kontrakty. Yolanda Valdes 
z Empower Contracting i Hely Duarte z Zion Contracting mówili o tym, jak program 
wpłynął na ich firmy na przestrzeni lat.  
  
„Przystąpiliśmy do programu w 2011 r. Byliśmy wówczas małą firmą malarską z 
wielkimi aspiracjami, aby zostać głównym wykonawcą poważnych projektów. Problem 
polegał na tym, że brakowało nam zasobów” – powiedział Hely Duarte, właściciel i 
prezes Zion Contracting. „Na szczęście znaleźliśmy namiary na Program Mentoringu 
Małych Firm, który otworzył nam drzwi do największych agencji publicznych stanu 
Nowy Jork. Już trzy miesiące po przystąpieniu do programu dostaliśmy pierwszy 
kontrakt dla MTA. Sześć miesięcy później nasze przychody się podwoiły, a na koniec 
roku osiągnęliśmy czterokrotność przychodów z poprzedniego roku. To wszystko 
dzięki Programowi Mentoringu Małych Firm”.  
  
„Bez możliwości, jakie dała nam współpraca z MTA i TDX, nasza firma nie byłaby w 
stanie się rozwijać i pozyskiwać wiedzy w tak dynamicznym tempie” – powiedziała 
Yolanda Valdes, właścicielka Empower Contracting, Inc. „Mogliśmy działać na 
zasadzie konkurencji na rynku, który był dotychczas niedostępny dla małych firm takich 



jak nasza. Nie mieliśmy możliwości zawierania dużych kontraktów, zwłaszcza z MTA, 
więc była to dla nas wspaniała szansa”.  
  
Wydział ds. różnorodności i praw obywatelskich MTA prowadzi zdecydowane działania 
na rzecz promocji i rekrutacji firm MWBE, a także przedsiębiorstw należących do 
weteranów z niepełnosprawnościami na imprezach i forach w całym regionie. Pracuje 
też ze społecznością usługodawców, aby ułatwić potencjalnym uczestnikom programu 
poznanie procedur współpracy z Zarządem i zaznajomić ich ze wszystkimi 
wymaganiami. Zespół Michaela Garnera zapewnia również stałe doradztwo i wsparcie 
po przyznaniu kontraktu, ułatwiając pomyślną realizację prac. Głównym celem jest 
włączenie na stałe certyfikowanych firm MWBE ze stanu Nowy Jork do puli zamówień 
MTA.  
  
W ostatnich latach MTA udoskonalił swój Program Zamówień Uznaniowych, który 
umożliwia prowadzenie ukierunkowanych, szybszych i elastyczniejszych przetargów 
wśród firm MWBE. Obecnie w ramach tego programu przyjmowane są oferty 
kontraktowe o wartości do 1 miliona dolarów (poprzednio było to 400 000 dolarów), co 
jest istotnym krokiem w kierunku zwiększenia różnorodności w procesie obsługi 
zamówień, a przy tym jest najwyższym progiem uznaniowym w stanie. Zarząd 
współpracował ściśle z legislaturą stanu Nowy Jork nad wdrożeniem tej strategii, 
starając się zwiększyć liczbę kontraktów przyznawanych przez MTA bezpośrednio 
kwalifikującym się firmom z certyfikatem stanowym w zakresie szeregu usług 
specjalistycznych. W samym tylko obszarze technologii informatycznych w ramach 
Programu Zamówień Uznaniowych MTA wydał 843 zamówienia dla firm MWBE na 
łączną kwotę 136,9 mln dolarów.  
  
Aby kwalifikować się do certyfikacji, firma musi być małym przedsiębiorstwem, które w 
co najmniej 51% jest własnością, jest zarządzane i kontrolowane przez członków grup 
mniejszościowych i/lub kobiety. Firmy muszą mieć zezwolenie na prowadzenie 
działalności w stanie Nowy Jork.  
  
Więcej informacji o Programie Mentoringu Małych Firm można znaleźć na tej stronie:  
https://new.mta.info/doing-business-with-us/small-business-programs  
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