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GUBERNATOR HOCHUL PODPISUJE PRZEPISY POMAGAJĄCE BEZDOMNYM, 
NIEPEŁNOSPRAWNYM I STARSZYM BENEFICJENTOM PROGRAMU SNAP W 

ZAKUPIE GOTOWYCH POSIŁKÓW  
  

Akt ustawodawczy (S.64/A.1524) w celu wdrożenia stanowego programu 
Restaurant Meals Program; zobowiązanie OTDA do wnioskowania o 

zatwierdzenie USDA, aby beneficjenci programu SNAP mogli kupować gotowe 
posiłki  

  
Po zatwierdzeniu przez USDA, beneficjenci programu SNAP będą mogli 

wykorzystać swoje zasiłki na zakup gotowych i gorących posiłków w lokalach 
gastronomicznych i delikatesach uczestniczących w programie  

  

Uruchomienie w ramach udanej inicjatywy Nourish New York wartego 25 mln 
USD programu Restaurant Resiliency Program, który ma na celu wsparcie 

restauracji borykających się z problemami, przy jednoczesnym nakarmieniu 
rodzin znajdujących się w potrzebie  

  
Od dziś właściciele restauracji mogą składać wnioski do Restaurant Resiliency 

Program Tutaj  
  

Gubernator Kathy Hochul podpisała dziś akt ustawodawczy (S.64/A.1524) 
ustanawiający wprowadzenie ogólnostanowego programu posiłków restauracyjnych 
(Restaurant Meals Program) w ramach Programu Pomocy Żywnościowej 
(Supplemental Nutrition Assistance Program, SNAP). Przepisy upoważniają Biuro 
Pomocy Tymczasowej i dla Osób z Niepełnosprawnością Stanu Nowy Jork (New York 
State Office of Temporary and Disability Assistance, NYS OTDA) do ubiegania się o 
zgodę Departamentu Rolnictwa Stanów Zjednoczonych (United States Department of 
Agriculture, USDA) na przyjęcie programu, który pozwoliłby bezdomnym, starszym i 
niepełnosprawnym beneficjentom programu SNAP wykorzystać zasiłki na zakup 
gotowych i gorących posiłków w lokalach gastronomicznych uczestniczących w 
programie. Gubernator Hochul podpisała tę ustawę 4 października w Brownsville 
Recreation Center w Brooklynie.  
  
Gubernator ogłosiła również uruchomienie wartego 25 mln USD programu Restaurant 
Resiliency Program, mającego na celu zapewnienie pomocy branży restauracyjnej, 
która nadal boryka się z poważnymi problemami związanymi z pandemią COVID-

https://agriculture.ny.gov/restaurantresiliency


19. Program, zaproponowany przez ustawodawcę, będzie opierać się na udanej 
inicjatywie Nourish New York. Zapewni on finansowanie stanowej sieci banków 
żywności i dostawców żywności w nagłych wypadkach na zakup gotowych posiłków z 
nowojorskich restauracji i dostarczenie ich do rodzin znajdujących się w potrzebie.  
  
„To niewyobrażalne, że w stanie tak zamożnym jak Nowy Jork, wielu mieszkańców 
nadal boryka się z problemem wyżywienia swoich rodzin”, powiedziała Gubernator 
Hochul. „Ważne działania, które podejmujemy – ustanowienie dwóch programów 
restauracyjnych, tak aby nakarmić najbardziej wrażliwych mieszkańców stanu Nowy 
Jork a jednocześnie pomóc restauracjom w wyjściu z trudności po tej strasznej 
pandemii – będą iść w parze, zapewniając dostarczenie posiłków na stoły 
potrzebujących w całym stanie. Ta pandemia nadal ma wpływ na portfele i 
gospodarstwa domowe ogromnej liczby mieszkańców stanu Nowy Jork, a my 
podejmujemy wszelkie działania, aby pomóc im utrzymać siebie i swoich bliskich”.  
  

Wicegubernator Brian Benjamin powiedział: „Działania, które dzisiaj podejmuje 
Gubernator Hochul, dają rodzinom i restauratorom powracającym do normalności po 
pandemii COVID jasno do zrozumienia, że władze stanu Nowy Jork pamiętają o nich. 
Rozszerzenie uprawnień do wykorzystania zasiłków w ramach programu SNAP na 
zakup gotowych lub gorących posiłków w uczestniczących w programie restauracjach 
pomoże nakarmić osoby w potrzebie, a jednocześnie zapewni potrzebny impuls dla 
borykających się z problemami lokalnych przedsiębiorstw. Wraz z dofinansowaniem w 
kwocie 25 mln USD w ramach Restaurant Resiliency Program, za którym opowiadałem 
się w Senacie, znacznie pomoże to w naszej dalszej odbudowie bardziej 
sprawiedliwego stanu Nowy Jork”.  

  
Ogólnostanowy program Restaurant Meals Program, po zatwierdzeniu przez USDA, 
umożliwi beneficjentom programu SNAP wykorzystanie otrzymywanych przez nich 
zasiłków na zakup po niższej cenie gotowych i gorących posiłków w restauracjach i 
delikatesach uczestniczących w programie.  
  
Przed podpisaniem tego aktu prawnego beneficjenci programu SNAP w stanie Nowy 
Jork nie mogli wykorzystywać swoich świadczeń na zakup gotowych 
produktów. Uniemożliwiło to korzystanie z zasiłków SNAP wielu osobom, które nie 
mają możliwości samodzielnego gotowania lub przygotowywania posiłków. Dotyczy to 
przede wszystkim osób bezdomnych, niepełnosprawnych i starszych.  
  

Senator Roxanne Persaud, Przewodnicząca Senackiej Komisji ds. Usług 
Społecznych, powiedziała: „Podpisana dziś ustawa ostatecznie zaowocuje większą 
liczbą możliwości zapewnienia gorących posiłków dla starszych, niepełnosprawnych 
lub bezdomnych mieszkańców stanu Nowy Jork, którzy albo nie mają podstawowych 
urządzeń kuchennych, albo fizycznie nie są w stanie przygotować sobie jedzenia. Brak 
bezpieczeństwa żywnościowego może dotyczyć różnych ludzi i musimy zapewnić 
wszystkie możliwe opcje dla naszych sąsiadów znajdujących się w trudnej sytuacji. 
Dziękuję Gubernator Hochul za podpisanie tej ważnej ustawy, a także za uruchomienie 
25 mln USD w ramach finansowanego w tegorocznym budżecie Restaurant Resiliency 



Program. COVID-19 zachwiał działalnością zakładów gastronomicznych w całym 
stanie Nowy Jork; ten program pomoże restauracjom pomóc naszym sąsiadom, którzy 
borykają się z problemem głodu”.  

  

Członkini Zgromadzenia, Karines Reyes, powiedziała: „Pandemia znacznie 
zwiększyła brak bezpieczeństwa żywnościowego w naszym stanie. Zagrożenie 
brakiem bezpieczeństwa żywnościowego zaobserwowałam w moim okręgu i jest ona 
jeszcze większa w przypadku osób starszych, niepełnosprawnych i bezdomnych. 
Dlatego też pracowałam na rzecz przyjęcia tej ustawy w Zgromadzeniu, tak aby stan 
Nowy Jork mógł przystąpić do Restaurant Meals Program. Z jednej strony, program ten 
gwarantuje, że najbardziej wrażliwi beneficjenci programu SNAP będą mogli kupić 
przygotowane lub gorące posiłki w restauracjach uczestniczących w programie, a z 
drugiej – oferuje wsparcie restauracjom, które wciąż wychodzą z zapaści”.  

  

Członek Zgromadzenia, Robert J. Rodriguez, powiedział: „Pandemia wstrząsnęła 
branżą gastronomiczną stanu Nowy Jork, znacznie obniżając jej dochody, a 
jednocześnie marginalizowane społeczności w całym stanie zmagają się z braku 
bezpieczeństwa żywnościowego. W obliczu wielkich przeciwności losu, właściciele 
restauracji wypracowali pomysłowe sposoby, aby pracować dla swoich klientów, 
chronić swoich pracowników i karmić potrzebujących w lokalnych 
społecznościach. Wysiłki te nie pozostały niezauważone, a program rewitalizacji 
restauracji zapewni im środki na kontynuowanie tych działań. Cieszę się, że władze 
stanowe poszerzyły siatkę bezpieczeństwa i wprowadziły program, który pomoże 
restauracjom utrzymać ich działalność, jednocześnie zaspokajając potrzeby 
społeczności walczących z brakiem bezpieczeństwa żywnościowego i zapewnić posiłki 
dla naszych najbardziej potrzebujących sąsiadów”.  
  

Restaurant Resiliency Program przyzna sieci dziesięciu banków żywności w całym 
stanie wsparcie finansowe, które zostało uchwalone jako część budżetu stanu Nowy 
Jork na lata 2021-22, z Departamentu Zdrowia Stanu Nowy Jork (New York State 
Department of Health). Listę banków żywności wraz z kwotami wsparcia finansowego 
można znaleźć tutaj.  
  
Dostawcy żywności w sytuacjach kryzysowych będą współpracować bezpośrednio z 
restauracjami, które zostały zakwalifikowane do programu przez Departament 
Rolnictwa i Rynków Stanu Nowy Jork (Department of Agriculture and Markets). Będą 
musiały wykazać one zdolność do przygotowywania posiłków zgodnych z normami 
MyPlate.gov, posiadać aktualną licencję i pozytywnie przejść wszystkie inspekcje 
sanitarne. Restauracje uczestniczące w programie są zachęcane do korzystania, w 
miarę możliwości, z lokalnych składników. Dodatkowe informacje oraz wniosek do 
programu można znaleźć tutaj.  
  
Stanowy Komisarz ds. Rolnictwa, Richard A. Ball, powiedział: „Program Nourish 
New York okazał się spektakularnym sukcesem, jeśli chodzi o możliwość zaspokojenia 
potrzeb rodzin, które znalazły się w potrzebie pomocy żywnościowej w czasie 
pandemii, a także zapewnienia ulgi naszym rolnikom, którzy zmagają się z utratą 

https://agriculture.ny.gov/system/files/documents/2021/10/restaurantresiliencyprogramawards.pdf
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kluczowych rynków zbytu. Wykorzystując program Nourish New York jako środek 
pomocy naszym lokalom gastronomicznym, będziemy w stanie dotrzeć do jeszcze 
większej liczby mieszkańców stanu Nowy Jork i zapewnić stałą bazę klientów dla 
naszych restauracji, aby pomóc im przetrwać te wciąż trudne czasy”.  
  
Stanowy Komisarz ds. Zdrowia, dr Howard Zucker, powiedział: „Brak 
bezpieczeństwa żywnościowego jest problemem zdrowia publicznego, który został 
szczególnie uwypuklony przez pandemię COVID-19. Program Nourish New York był 
kluczowy w dostarczaniu pomocy w czasie pandemii i jest kontynuowany, aby pomóc 
nie tylko rodzinom, ale także ożywić branżę gastronomiczną. Jestem dumny z 
zaangażowania w walkę z brakiem bezpieczeństwa żywnościowego i pomoc w 
zapewnieniu, że nowojorskie rodziny są zdrowsze i silniejsze niż wcześniej”.  
  

Komisarz Departamentu Usług Społecznych, Steven Banks, powiedział: „W 
Departamencie Usług Społecznych miasta Nowy Jork (NYC DSS) wdrożyliśmy szereg 
reform, które ułatwiły nowojorczykom dostęp do zasobów i świadczeń, których 
potrzebują i kiedy ich potrzebują, w tym poprzez aplikację internetową/mobilną. Z 
całego serca popieramy wysiłki administracji stanowej mające na celu rozszerzenie 
sieci bezpieczeństwa socjalnego poprzez dodanie większej liczby opcji i zwiększenie 
dostępności – i z niecierpliwością czekamy na wdrożenie tej postępowej zmiany, która 
zapewni naszym klientom większy wybór i elastyczność, jednocześnie wspierając 
ciężko pracujące małe firmy w naszym mieście”.  
  
Administrator ds. Zasobów Ludzkich (HRA), Gary Jenkins, powiedział: 
„Zapewnienie mieszkańcom stanu Nowy Jork pomocy żywnościowej, której potrzebują, 
jest jednym z naszych priorytetów i zadaniem, które traktujemy bardzo poważnie. 
Jesteśmy dumni, że jesteśmy częścią przedsięwzięcia, które pozwala wprowadzić 
zdroworozsądkowe reformy do tego ważnego programu, które tylko zwiększą 
możliwości dostępne dla milionów mieszkańców stanu Nowy Jork, którym służymy. 
Doceniamy wysiłki Gubernator i władz stanu Nowy Jork za wykorzystanie tej szansy na 
reformę, która w sposób strategiczny przyciąga do stołu tak wielu kluczowych 
interesariuszy”.  
  
Dyrektor wykonawczy NYC Hospitality Alliance, Andrew Rigie, powiedział: „Ta 
ustawa zapewnia kreatywny i przemyślany sposób wspierania mieszkańców stanu 
Nowy Jork pozbawionych bezpieczeństwa żywnościowego w dostępie do oferowanych 
w restauracjach gorących posiłków i pożywienia, jednocześnie zapewniając wsparcie 
samym placówkom gastronomicznym, z których większość to małe firmy, które zostały 
finansowo wyniszczone przez pandemię i wciąż walczą o powrót do rentownej 
działalności. Dziękujemy Gubernator Hochul za jej zaangażowanie na rzecz 
podpisania tej ważnej ustawy i nowatorskiego programu”.  
  
Prezes Stowarzyszenia Restauracji w stanie Nowy Jork, Melissa Fleischut, 
powiedziała: „Następstwa COVID-19 sprawiły, że wielu mieszkańców stanu Nowy 
Jork znalazło się w trudnej sytuacji finansowej, nie mając pewności, gdzie otrzymają 
następny posiłek. Ale pandemia nauczyła nas, że pracując razem, mieszkańcy stanu 



Nowy Jork mogą dokonać wielkich rzeczy. Restaurant Resiliency Program to 
kreatywny sposób wykorzystania naszej współpracy w celu zaspokojenia potrzeb 
żywnościowych mieszkańców stanu Nowy Jork borykających się z problemem 
bezpieczeństwa żywnościowego, a jednocześnie wsparcia nadal walczącej z 
trudnościami branży gastronomicznej. Dziękujemy Gubernator Hochul, Komisarzowi 
Ballowi, Członkowi Zgromadzenia Robertowi J. Rodriguezowi, i naszym liderom 
legislacyjnym za stworzenie tego programu i z niecierpliwością czekamy na 
współpracę ze wszystkimi zainteresowanymi stronami, aby zapewnić, że zostanie on 
skutecznie wdrożony z korzyścią dla mieszkańców stanu Nowy Jork i naszej branży 
restauracyjnej”.  

  

Dyrektor programu Feeding New York State, Dan Egan, powiedział: „Program 
Nourish New York nadal wspiera trzy miliony mieszkańców stanu Nowy Jork, którzy 
potrzebują pomocy żywnościowej, a także stanowy przemysł spożywczy. Dzięki tej 
zapowiedzi, Nourish New York rozszerza się na sektor restauracyjny, który ma 
optymalne możliwości, aby zapewnić bardzo wysokiej jakości gotowe posiłki dla 
naszych sąsiadów w potrzebie. Doceniamy zaangażowanie Gubernator Hochul w tym 
zakresie i z niecierpliwością czekamy na rozszerzenie naszej wspaniałej współpracy z 
Departamentem Rolnictwa i Rynków”.  
  
Dr Debbie Almontaser, współzałożycielka Yemeni American Merchants 
Association, powiedziała „Pandemia COVID-19 pokazała nam, jak wrażliwe były 
nasze społeczności w całym stanie, jeśli chodzi o bezpieczeństwo 
żywnościowe. Pandemia drastycznie dotknęła naszych seniorów, niepełnosprawnych i 
bezdomnych. Bezpośrednio doświadczyły tego nasze bodegi, delikatesy i restauracje. 
Yemeni American Merchants Association, jego członkowie i ja dziękujemy Gubernator 
Hochul, Komisarzowi Ballowi, Senator Roxanne Persaud i Członkowi Zgromadzenia 
Rodriguezowi za podpisanie ustawy S.64/A.1524”.  
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