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GUBERNATOR KATHY HOCHUL

GUBERNATOR HOCHUL OGŁASZA NOMINACJE, KANDYDATURY I
REKOMENDACJE NA STANOWISKA W ADMINISTRACJI
Gubernator Kathy Hochul ogłosiła dzisiaj nowe nominacje, kandydatury i rekomendacje
na stanowiska w swojej administracji.
„Nie mamy wątpliwości, że stan Nowy Jork stoi przed ogromnymi wyzwaniami, dlatego
naszym priorytetem jest pozyskanie najlepszych i najzdolniejszych ludzi do
zarządzania naszym stanem i walki o dobro naszych mieszkańców” – powiedziała
gubernator Hochul. „Osoby te będą pełnić ważne role i pomagać naszej administracji
w reagowaniu na wiele kluczowych wyzwań – od ochrony mieszkańców w sytuacjach
kryzysowych po regulację stanowego systemu finansowego”.
Jeanette M. Moy jest kandydatką na stanowisko Komisarza Biura ds. Usług
Ogólnych (Office of General Services, OGS). Ostatnio pełniła ona funkcję
wiceprezesa wykonawczego i dyrektora operacyjnego w Public Health Solutions
(PHS), organizacji zajmującej się redukcją nierówności w dostępie do opieki
zdrowotnej w stanie Nowy Jork. Nadzorowała pracę zespołów PHS ds. finansów i
księgowości, zasobów ludzkich, IT, zarządzania obiektami i nieruchomościami oraz
zamówień i zarządzania. Wcześniej pani Moy pełniła funkcję dyrektora operacyjnego w
Biurze Prokuratora Generalnego Stanu Nowy Jork, nadzorując operacje biznesowe z
budżetem 225 milionów USD i 1800 pracownikami w 33 lokalizacjach w trakcie
realizacji całościowego programu modernizacji. Jeanette M. Moy pracowała też jako
pierwszy dyrektor ds. strategii w Brooklyńskiej Bibliotece Publicznej, kierując jej
kluczowymi inicjatywami strategicznymi, mającymi na celu świadczenie innowacyjnych
usług, generowanie przychodów i usprawnienie działania. Pełniła również funkcję
zastępcy szefa sztabu i starszego doradcy ds. polityki w Biurze Burmistrza Nowego
Jorku, koncentrując się na strategiach obsługi klienta, technologii i innowacjach. Przed
rozpoczęciem pracy w służbie publicznej pracowała w firmie konsultingowej Booz Allen
Hamilton i zajmującej się ubezpieczeniami zdrowotnymi firmie Anthem. Pani Moy
uzyskała tytuł licencjata w dziedzinie nauk politycznych oraz magistra zarządzania na
Uniwersytecie Rochester. Jeanette M. Moy będzie pełnić obowiązki komisarza do
czasu zatwierdzenia przez senat.
Maria Imperial jest kandydatką na stanowisko Komisarza Wydziału Praw Człowieka
(Division of Human Rights, DHR). Do niedawna pani Imperial pełniła funkcję
dyrektora generalnego YWCA White Plains & Central Westchester, organizacji

zajmującej się eliminowaniem rasizmu i wzmacnianiem pozycji kobiet. Pod
kierownictwem Marii Imperial organizacja YWCA zrealizowała wartą 26 milionów
dolarów ekologiczną renowację swojej siedziby, przeprowadziła operację
refinansowania obligacji North St. Activity Center o wartości 4 milionów dolarów, a
także skorygowała prowadzone programy pod kątem swojej misji, tworząc m.in.
Centrum Równości Rasowej, które zostało otwarte w kwietniu 2021 r. Pani Imperial
została wyróżniona przez organizację Westchester 914 tytułem Women in Business
Awardee 2018 oraz otrzymała nagrody Fordham Law School's Feerick Center for
Social Justice Champion of Justice Award i Westchester Human Rights Commission
Award za promowanie praw człowieka w hrabstwie, a także nagrodę Westchester
Community Opportunity Program (WESTCOP) Community Service Award. Jest
członkinią rady nadzorczej Nonprofit Westchester oraz rady doradczej Komisji ds.
Kobiet w Sądach w Dziewiątym Okręgu Sądowym. Pani Imperial rozpoczęła karierę
zawodową jako partner w kancelarii O'Melveny and Myers. Jest absolwentką
Uniwersytetu Harvarda, Robert Wagner Graduate School of Public Service oraz
Harvard Law School. Maria Imperial będzie pełnić obowiązki komisarza do czasu
zatwierdzenia przez senat.
Jackie Bray jest kandydatką na stanowisko Komisarza Wydziału Bezpieczeństwa
Wewnętrznego i Służb Ratowniczych (Division of Homeland Security and
Emergency Services, DHSES) stanu Nowy Jork. Zanim dołączyła do administracji
gubernator Hochul, zajmowała się koordynacją zdolności operacyjnych szpitali w
okresie największego nasilenia pandemii COVID w Nowym Jorku, pełniąc funkcję
zastępcy dyrektora wykonawczego NYC Test and Trace Corps oraz starszego doradcy
w ramach miejskiej kampanii szczepień. Wcześniej pełniła funkcję pierwszego
dyrektora Biura Burmistrza ds. Ochrony Najemców, budując od podstaw nowe biuro
zajmujące się prawami najemców i ochroną 2 milionów gospodarstw domowych
wynajmujących mieszkania w mieście. Jeszcze wcześniej pełniła funkcję pierwszego
zastępcy komisarza w nowojorskim Departamencie Usług dla Bezdomnych,
największym i najbardziej kompleksowym systemie opieki nad osobami w kryzysie
bezdomności w kraju, gdzie nadzorowała codzienne działania i wdrażanie miejskiego
planu Turning the Tide on Homelessness. Przed rozpoczęciem pracy w administracji
Nowego Jorku pani Bray pełniła funkcję zastępcy szefa sztabu w Krajowej
Administracji Oceanów i Atmosfery (National Oceanic and Atmospheric Administration)
oraz szefa sztabu w Krajowej Służbie Meteorologicznej (National Weather Service). Do
zakresu jej obowiązków należały stabilizacja krajowych programów satelitów
meteorologicznych, realizacja misji służby meteorologicznej, polegającej na wspieraniu
decyzyjnym władz stanowych i lokalnych, a także opracowywanie przepisów
dopasowanych do zmian klimatycznych. Jest absolwentką Uniwersytetu Michigan i
uzyskała tytuł magistra zdrowia publicznego w Mailman School of Public Health na
Uniwersytecie Columbia. Pani Bray pasjonuje się zagadnieniami zarządzania
zmianami w sektorze publicznym i usprawniania biurokracji. Jackie Bray będzie pełnić
obowiązki komisarza do czasu zatwierdzenia przez senat.
Lucy Lang została mianowana na stanowisko Inspektora Generalnego stanu Nowy
Jork. Pani Lang do niedawna pełniła funkcję dyrektora Institute for Innovation in

Prosecution (IIP), współpracując z prokuratorami i przedstawicielami społeczności na
rzecz promowania bezpieczeństwa, sprawiedliwości i godności w systemie wymiaru
sprawiedliwości w sprawach karnych. Pod jej kierownictwem instytut IIP wspierał
reformy wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych i kładł nacisk na
zminimalizowanie liczby przypadków użycia broni przez policję i ofiar śmiertelnych
interwencji, tworzenie krajowych wytycznych dla prokuratorów, mających na celu
rozszerzenie zakresu odpowiedzialności, a także zwiększenie wsparcia dla ofiar
przemocy ze strony policji. W 2006 r. pani Lang rozpoczęła karierę jako asystentka
prokuratora na Manhattanie, najpierw w Biurze Apelacyjnym, a później w Wydziale
Procesowym. Pełniła również funkcję specjalnego doradcy Prokuratora Okręgowego, a
także dyrektora wykonawczego wewnętrznego instytutu naukowo-badawczego
Manhattan D.A. Academy, który rozszerzył zakres szkoleń prawnych dla prokuratorów i
opracował politykę reformy prokuratury. Stworzyła tam program o nazwie Inside
Criminal Justice, pierwszą w swoim rodzaju grupę edukacyjną dla prokuratorów i
osadzonych, którzy wspólnie zgłębiają tajniki wymiaru sprawiedliwości i prawa karnego
w więzieniu. New York Law Journal w 2015 r. przyznał Lucy Lang tytuł Wschodzącej
Gwiazdy. W 2017 r. pani Lang brała udział w programie Class of Presidential
Leadership Scholars, który został powołany przez w 2014 r. przez byłych prezydentów
USA Billa Clintona i George'a W. Busha. Zasiada także czasowo w Radzie Stosunków
Zagranicznych. Lucy Lang otrzymała nagrodę Elizabeth Hurlock Beckman Award 2020
od American Psychological Association za swoją pracę jako pedagog, który inspirował
studentów do wprowadzania zmian w swoich społecznościach. W 2020 r. została
nominowana do zespołu Rady Adwokackiej Stanu Nowy Jork zajmującego się
niesprawiedliwością rasową i reformą policji, a w 2021 r. do zespołu ds. rasizmu,
sprawiedliwości społecznej i prawa. Jest autorką książki dla dzieci March On! o
prawach wyborczych kobiet, wydanej z okazji 100. rocznicy uchwalenia 19. poprawki.
W 2021 r. pani Lang została uznana za jedną z 50 kobiet zmieniających świat przez
Worth Magazine. Lucy Lang uzyskała tytuł licencjata nauk politycznych z wyróżnieniem
w Swarthmore College oraz doktora prawa w Columbia Law School.
Gubernator Hochul zarekomendowała komisarzom Funduszu Ubezpieczeniowego
Stanu Nowy Jork (New York State Insurance Fund, NYSIF) nominowanie Gaurava
Vasishta na stanowisko dyrektora wykonawczego. Pan Vasisht pracował jako
doradca byłego Przewodniczącego Rady Gubernatorów Systemu Rezerwy Federalnej i
jako prawnik trzech gubernatorów stanu Nowy Jork oraz pełnił kluczowe funkcje w
Departamencie Usług Finansowych stanu Nowy Jork, jego poprzedniku,
Departamencie Ubezpieczeń, oraz Biurze Prokuratora Generalnego stanu Nowy Jork.
Jako starszy wiceprezes i dyrektor programu regulacji finansowych w organizacji
Volcker Alliance w latach 2014–2020 pan Vasisht doradzał byłemu przewodniczącemu
Rady Rezerwy Federalnej Paulowi A. Volckerowi oraz licznym członkom zarządu
Volcker Alliance w sprawach dotyczących stabilności finansowej i regulacji prawnych.
Kierował procesem tworzenia propozycji reform i promował priorytety polityki Volcker
Alliance wśród przedstawicieli administracji federalnej, w tym przed Senacką Komisją
Bankowości, Mieszkalnictwa i Spraw Miejskich, Komisją Usług Finansowych Izby oraz
szeregiem finansowych agencji regulacyjnych. Przed dołączeniem do Volcker Alliance
pan Vasisht spędził dekadę w administracji stanu Nowy Jork. Ostatnio pełnił funkcję

zastępcy inspektora wykonawczego w Departamencie Usług Finansowych, kierując
pionem bankowym agencji, a wcześniej był starszym zastępcą inspektora w
Departamencie Ubezpieczeń, poprzedniku Departamentu Usług Finansowych stanu
Nowy Jork. Pan Vasisht pracował również jako pierwszy asystent radcy prawnego i
asystent radcy prawnego trzech gubernatorów stanu Nowy Jork oraz asystent
Prokuratora Generalnego w Zespole Ochrony Inwestycji przy Biurze Prokuratora
Generalnego stanu Nowy Jork. Gaurav Vasisht jest absolwentem Uniwersytetu
Nowojorskiego oraz St. John's University School of Law. Był także wykładowcą
gościnnym w Global Financial Markets Center w Duke Law School oraz
współpracownikiem Penn Law's Regulatory Review.
###
Dodatkowe wiadomości są dostępne na stronie www.governor.ny.gov
Stan Nowy Jork | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418
ZREZYGNUJ

