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GUBERNATOR HOCHUL OGŁASZA NOMINACJE NA STANOWISKA W 
ADMINISTRACJI  

  
Kevin Law zostanie nominowany na dyrektora Urban Development Corporation i 

obejmie stanowisko przewodniczącego UDC  
  

Hope Knight zostanie nominowana na stanowisko komisarza Departamentu 
Rozwoju Gospodarczego oraz prezesa i dyrektora naczelnego Empire State 

Development  
  

Gubernator Kathy Hochul ogłosiła dzisiaj nominacje na stanowiska w Urban 
Development Corporation, Empire State Development oraz w Departamencie Rozwoju 
Gospodarczego. Kevin Law zostanie nominowany na dyrektora Urban Development 
Corporation i obejmie stanowisko przewodniczącego UDC, a Hope Knight zostanie 
nominowana na stanowisko komisarza Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz 
prezesa i dyrektora naczelnego Empire State Development.  
  
„Po tym, jak gospodarka naszego stanu ucierpiała w wyniku pandemii, potrzebujemy 
najlepszych specjalistów, którzy pokierują odbudową” – powiedziała gubernator 
Hochul. „Dzięki bogatemu doświadczeniu i pochodzeniu z różnych środowisk Hope 
Knight i Kevin Law są gotowi, by stymulować rozwój gospodarczy stanu Nowy Jork na 
poziomie gmin i miast oraz przywrócić potęgę naszej gospodarce”.  
  
Kevin Law zostanie nominowany na dyrektora Urban Development Corporation i 
obejmie stanowisko przewodniczącego UDC. Jest partnerem i wiceprezesem 
wykonawczym w Tritec Real Estate Development Company, gdzie pracuje jako członek 
kadry kierowniczej i przewodniczy zespołowi ds. przystępnych cenowo mieszkań. Przez 
ostatnie dziesięć lat był współprzewodniczącym Regionalnej Rady Rozwoju 
Gospodarczego Long Island. Jego działania skupiają się na rewitalizacji śródmieścia 
Long Island i zwiększeniu puli mieszkań dla pracowników w regionie. Wcześniej Kevin 
Law pełnił funkcję prezesa i dyrektora generalnego Long Island Association (LIA), gdzie 
był kluczowym strategiem i rzecznikiem w sprawach związanych z Long Island i lokalną 
społecznością przedsiębiorców. Pomógł w uzyskaniu ponad 5 miliardów dolarów na 
inwestycje infrastrukturalne w regionie Long Island. Przed rozpoczęciem pracy w LIA 
Kevin Law był prezesem i dyrektorem generalnym Long Island Power Authority (LIPA), 
drugiego co do wielkości przedsiębiorstwa użyteczności publicznej w kraju. Uruchomił 
największy w kraju program poprawy efektywności energetycznej dla przedsiębiorstwa 



użyteczności publicznej, pozyskał największy projekt związany z energią słoneczną w 
stanie Nowy Jork, powołał inicjatywę współpracy w zakresie morskiej energii wiatrowej z 
Con Edison i Zarządem Energetycznym stanu New York oraz wprowadził „inteligentne 
liczniki” w regionie. Kevin Law pełnił wcześniej funkcję głównego zastępcy 
przewodniczącego hrabstwa Suffolk oraz był partnerem zarządzającym biura 
międzynarodowej firmy prawniczej Nixon Peabody LLP na Long Island. Jest 
przewodniczącym Rady Uniwersytetu Stony Brook i zasiada w radzie nadzorczej 
Zarządu Transportu Metropolitalnego (Metropolitan Transportation Authority, MTA). Jest 
również przewodniczącym organizacji Long Island Housing Partnership oraz Accelerate 
Long Island. Kevin Law uzyskał stopień „associate” (po ukończeniu dwuletniego 
studium) w Suffolk County Community College, licencjata w SUNY (Uniwersytet Stony 
Brook), magistra Graduate School of Urban Affairs and Planning na uniwersytecie 
CUNY (Hunter College) oraz doktora prawa w St. John's University School of Law. Pan 
Law obejmie stanowisko przewodniczącego po zatwierdzeniu nominacji przez senat.  
  
Hope Knight zostanie nominowana na stanowisko komisarza Departamentu Rozwoju 
Gospodarczego oraz prezesa i dyrektora naczelnego Empire State Development 
(ESD). Pani Knight pełniła funkcję prezesa i dyrektora generalnego Greater Jamaica 
Development Corporation (GJDC) od 2015 r. Zajmowała się pobudzaniem wzrostu 
gospodarczego, budowaniem społeczności oraz zrównoważonym rozwojem na rynku 
nieruchomości, przyczyniając się do wzmocnienia i ożywienia regionu Southeast 
Queens. Hope Knight jest również komisarzem w Komisji Planowania Miasta Nowy 
Jork. Zanim zaczęła kierować GJDC, była dyrektorem operacyjnym w Upper Manhattan 
Empowerment Zone, nadzorując inwestycje o wartości ponad 150 milionów dolarów, 
pozyskując ponad 1 miliard dolarów kapitału prywatnego i pracując nad takimi 
projektami jak East River Plaza, Potamkin East Harlem oraz Victoria Theater & Hotel. 
Pracowała również jako wiceprezes w wydziale ds. równości instytucjonalnej w Morgan 
Stanley USA oraz jako wiceprezes ds. planowania strategicznego i handlu 
elektronicznego w Morgan Stanley Japonia. Na początku kariery zawodowej pani Knight 
pracowała w Accenture oraz w administracji miasta Nowy Jork. Pani Knight zasiada w 
wielu radach nadzorczych, m.in. w następujących organizacjach: Regional Plan 
Association (wiceprzewodniczący), TruFund Financial (wiceprzewodniczący), Grameen 
America, Morgan Stanley Community Development Advisory Board, East Harlem 
Tutorial Program oraz Jack and Jill of America Foundation (skarbnik). Jest również 
poprzednią przewodniczącą rady powierniczej Marymount Manhattan College i byłą 
członkinią Komitetu ds. Organizacji i Działań ABNY na rzecz Spisu Powszechnego 
2020. Hope Knight ma tytuł licencjata z Marymount Manhattan College oraz MBA z 
Graduate School of Business na Uniwersytecie w Chicago.Pani będzie Knight pełnić 
obowiązki komisarza, prezesa i dyrektora generalnego do czasu zatwierdzenia przez 
senat.  
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