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GUBERNATOR HOCHUL OGŁASZA ZAWARCIE UGODY W SPRAWIE NYSER 
PRZECIWKO NYS DLA ZAPEWNIENIA PEŁNEGO FINANSOWANIA W RAMACH 

PROGRAMU FOUNDATION AID W SZKOŁACH W STANIE NOWY JORK  
  

Ugoda wymaga od władz stan Nowy Jork poczynienia znaczących postępów w 
procesie przyznawania pomocy finansowej w ramach programu Fundation Aid w 

tym roku i pełnego finansowania w budżecie na rok 2024  
  

Program Fundation Aid uwzględnia zamożność okręgów szkolnych i potrzeby 
uczniów w celu sprawiedliwego podziału funduszy szkolnych  

  
Gubernator Kathy Hochul ogłosiła dziś, że władze stanu Nowy Jork osiągnęły 
porozumienie w sprawie ugody i zakończenie procesu z powództwa organizacji New 
Yorkers for Students' Educational Rights przeciwko stanowi Nowy Jork, zgodnie ze 
zobowiązaniem władz stanu do pełnego finansowania obecnej formuły programu 
Foundation Aid dla okręgów szkolnych w stanie Nowy Jork w ciągu trzech lat i kładąc 
kres wcześniejszemu sprzeciwowi władz stanu wobec zapewnienia tego bardzo 
potrzebnego finansowania naszym uczniom.  
  
„Każdy mieszkaniec stanu Nowy Jork zasługuje na wysokiej jakości edukację, aby 
odnieść sukces w naszym stanie, a szkoły publiczne są istotnym elementem tej szansy 
na rozwój naszych dzieci”, powiedziała gubernator Hochul. „Ta ugoda zamyka długi 
rozdział nierówności i pokazuje zaangażowanie mojej administracji w zażegnanie 
sporów i pełne finansowanie edukacji publicznej przy użyciu modelu responsywnego, 
który bierze pod uwagę unikalne potrzeby okręgów. Czyny są ważniejsze od słów i 
chociaż ta ugoda jest pierwszym krokiem, kontynuujemy nasze zobowiązanie poprzez 
zapewnianie środków finansowych z budżetu stanu. Przyszłość naszego stanu zależy 
od naszej zdolności do właściwego kształcenia każdego dziecka, a program 
Foundation Aid pozwoli na zastosowanie obiektywnej oceny w celu rozwiązania 
problemu nierówności i zapewnienia, że szkoły w potrzebie otrzymają fundusze, na 
które zasługują.”  
  
Spór sądowy, który trwa od 2014 r., miał na celu zobowiązanie władz stanu Nowy Jork 
do pełnego sfinansowania programu Foundation Aid, który został wprowadzony w 
życie po historycznych procesach prowadzonych w ramach kampanii na rzecz 
sprawiedliwości fiskalnej (Campaign for Fiscal Equity), a której wcześniej sprzeciwiały 
się władze stanu. Program Foundation Aid został stworzony w 2007 r. i bierze pod 
uwagę zamożność okręgów szkolnych oraz potrzeby uczniów, aby stworzyć 



sprawiedliwy podział funduszy stanowych dla szkół. Jednakże władze stanu Nowy Jork 
nigdy w pełni nie zapewniły finansowania w ramach programu Foundation Aid.  
  
Nowa ugoda wymaga, by władze stanu Nowy Jork stopniowo wprowadziły pełne 
finansowanie pomocy w ramach tego programu do budżetu na rok 2024. W 
uchwalonym budżecie stanu na rok 2022, zatwierdzonym w kwietniu, rząd i Legislatura 
zgodziły się na pełne finansowanie programu Fundation Aid w budżecie do roku 2024 i 
wprowadziły to zobowiązanie do ustawy.  
  
Podział obecnie przewidywanego finansowania w ramach programu Foundation Aid 
jest dostępny poniżej:  
  

• Rok budżetowy 2022: 19,8 mld USD, co pokrywa 30% istniejącego 
niedoboru  

• Rok budżetowy 2023: około 21,3 mld USD, co pokrywa 50% 
przewidywanego niedoboru  

• Rok budżetowy 2024: około 23,2 mld USD, co eliminuje przewidywany 
niedobór i zapewnia pełną kwotę finansowania w ramach programu 
Fundation Aid dla wszystkich okręgów szkolnych  

  

Senator, Shelley B. Mayer, powiedziała: „Na przestrzeni ostatnich trzech lat zaciekle 
walczyliśmy o zobowiązanie do pełnego sfinansowania zaległych zobowiązań 
związanych z edukacją. Cieszę się, że możemy teraz zakończyć ten długotrwały spór 
sądowy i ruszyć do przodu z otrzymując obiecane finansowanie i rozszerzone 
możliwości edukacyjne. Władze stanu Nowy Jork wreszcie uznały konstytucyjną 
zasadę solidnej edukacji podstawowej dla każdego dziecka. Dziękuję gubernator 
Hochul za jej zaangażowanie w edukację publiczną i doceniam pracę wielu rodziców i 
adwokatów, którzy nigdy się nie poddali i nieustannie wypowiadali w obronie swoich 
dzieci.”  
  
Senator, Robert Jackson, powiedział: „Jestem bardzo zadowolony z decyzji 
gubernator Hochul, która przyczyniła się do zakończenia procesu sadowego NYSER, 
powstałego w wyniku ignorowania przez władze stanu Nowy Jork jego własnej formuły 
finansowania uczniów szkół publicznych. Kiedy Michael Rebell i ja rozpoczęliśmy 
kampanię na rzecz sprawiedliwości fiskalnej z 6 okręgu na północnym Manhattanie w 
1993 roku, wiedzieliśmy, że będzie to długa walka o fundusze, na które zasługują nasi 
uczniowie szkół publicznych. Ta ugoda jest krokiem we właściwym kierunku dla 
naszych uczniów i ciężko pracujących nauczycieli, którzy zapewniają funkcjonowanie 
szkół na przestrzeni wielu dekad, kiedy budżety były mocno ograniczone, oraz ostatnio 
w czasie pandemii. Cieszę się, że w końcu mogę zdjąć moje obuwie do „wędrówek” do 
Albany i czekam na sesję legislacyjną, podczas której prawo dzieci do solidnej edukacji 
podstawowej nie będzie wykorzystywane jako polityczna karta przetargowa.”  
  
Członek Zgromadzenia, Mike Benedetto, powiedział: „Jestem podekscytowany, że 
ta sprawa została rozstrzygnięta i wdzięczny za przywództwo gubernator Hochul. 
Dzieci ze stanu Nowy Jork będą dziś spać spokojniej.”  



  
Dyrektor wykonawczy organizacji Alliance for Quality Education, Jasmine 
Gripper, powiedziała: „Zobowiązanie do pełnego finansowania programu Foundation 
Aid zapewni, że uczniowie ras kolorowych i o niskich dochodach będą uczęszczać do 
szkół, które są w pełni wyposażone i pozwolą wyeliminować znaczące różnice w 
możliwościach. Dzisiejszy dzień rozpoczyna nowy, długo oczekiwany rozdział w walce 
o sprawiedliwość edukacyjną w stanie Nowy Jork. Decyzja gubernator Kathy Hochul o 
zawarciu ugody sądowej pod warunkiem, że władze stanu Nowy Jork w pełni 
wprowadzą program Foundation Aid do 2024 roku, jest przełomowym krokiem w 
walce, którą rodzice i członkowie społeczności toczą od dziesięcioleci oraz sygnalizuje 
zaangażowanie gubernator w zapewnienie równości dla uczniów w stanie Nowy Jork.”  
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