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GUBERNATOR HOCHUL WYGŁASZA ORĘDZIE STANOWE NA ROK 2022  
  

Agenda „Nowa Era dla stanu Nowy Jork” (New Era for New York) zawiera 228 
śmiałych inicjatyw, które mają zapoczątkować powrót stanu Nowy Jork na 

ścieżkę rozwoju  
  

Plan opieki zdrowotnej o wartości 10 mld USD pozwoli na odbudowę i wzrost 
zatrudnienia, zapewniając pracownikom bezpośrednie płatności  

  
Ważne reformy etyczne wprowadzają ograniczenie okresu zatrudnienia 

wybieranych urzędników stanowych do dwóch kadencji, wprowadzą zakaz 
uzyskiwania dochodów z innych źródeł i zastępują Wspólną Komisję Etyki 

Publicznej nową, niezależną agencją ds. etyki  
  

Plan ratunkowy o wartości miliardów USD pomoże małym firmom powrócić na 
rynek, a ulgi podatkowe dla klasy średniej poprawią sytuację milionów 

mieszkańców stanu Nowy Jork  
  

Inwestycje w infrastrukturę pozwolą rozwinąć transport w mieście Nowy Jork, a 
rządowi stanu utrzymać pozycję krajowego lidera w działaniach na rzecz klimatu  

  
Księga orędzia stanowego jest dostępna tutaj  

  
Gubernator Kathy Hochul wygłosiła dziś swoje orędzie stanowe na rok 2022, w którym 
przedstawiła swój plan „Nowej Ery dla stanu Nowy Jork” (New Era for New York). 
Gubernator Hochul przedstawiła dziewięć kluczowych elementów swojego programu: 
odbudowę naszej gospodarki zdrowotnej, ochronę bezpieczeństwa publicznego i 
przeciwdziałanie przemocy z użyciem broni palnej, inwestowanie w mieszkańców stanu 
Nowy Jork, inwestowanie w lokalne społeczności żyjące na terenie stanu, uczynienie 
stanowego systemu mieszkaniowego bardziej przystępnym cenowo, sprawiedliwym i 
stabilnym, uczynienie stanu Nowy Jork krajowym liderem w działaniach na rzecz 
klimatu i ekologicznych miejsc pracy, odbudowę stanowej kadry nauczycielskiej i 
zmianę koncepcji szkolnictwa wyższego, promowanie roli rządu stanu Nowy Jork jako 
krajowego modelu sprawiedliwości oraz przeprowadzenie krytycznych reform w celu 
przywrócenia wiary mieszkańców stanu Nowy Jork w ich rząd.  
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„Jako pierwsza kobieta, która wygłosi orędzie o sytuacji w stanie Nowy Jork, chcę jasno 
powiedzieć, że nie jestem tu tylko po to, by tworzyć historię – jestem tu po to, by coś 
zmienić”, powiedziała gubernator Hochul. „Nadszedł czas na nowy amerykański 
sen Dziś zaczynamy budować lepszą, sprawiedliwszą, bardziej inkluzywną wersję, 
którą nazywam „The New York Dream”. Stworzymy Nową Erę dla stanu Nowy Jork, 
rozpoczynając odważny, dalekosiężny program polityczny, który przyczyni się do 
ożywienia gospodarczego i przywróci zaufanie mieszkańców stanu Nowy Jork do rządu. 
A w tym wszystkim będę kontynuować współpracę z innymi i osiągać wyniki dla 
mieszkańców stanu Nowy Jork.”  
  
Program gubernator Hochul „Nowa Era dla stanu Nowy Jork” składa się z dziewięciu 
elementów, z których każdy ma na celu poprowadzenie stanu Nowy Jork ku lepszej 
przyszłości.  
  
Odbudowa naszej gospodarki zdrowotnej w celu zapewnienia opieki większej 
liczbie mieszkańców stanu Nowy Jork  
  
Plan o wartości 10 mld USD na odbudowę i wzrost liczby pracowników służby 
zdrowia o 20 procent  
W ciągu najbliższych pięciu lat, plan gubernator Hochul odbuduje i zwiększy liczbę 
pracowników służby zdrowia o 20 procent. 10 miliardów dolarów zostanie 
zainwestowanych w stanowy sektor opieki zdrowotnej, w tym ponad 4 mld USD na 
wsparcie wynagrodzeń i premii dla pracowników służby zdrowia. Ponadto plan ten 
przyczyni się do poprawy rozwoju kariery zawodowej, zwiększenia dostępu do szkoleń i 
edukacji w zakresie opieki zdrowotnej, rekrutacji pracowników opieki na obszarach o 
niedostatecznej dostępności usług oraz wzmocnienia opieki domowej.  
  
Ochrona bezpieczeństwa publicznego i podjęcie zdecydowanych działań 
przeciwko przemocy z użyciem broni palnej  
  
Trzyczęściowy program zapobiegania i ograniczania przemocy z użyciem broni 
palnej i przestępczości w całym stanie Nowy Jork  
Ta inicjatywa na rzecz bezpieczeństwa publicznego zapewni stanowym i lokalnym 
organom ścigania narzędzia niezbędne do zapewnienia mieszkańcom stanu Nowy Jork 
bezpieczeństwa przed przemocą z użyciem broni palnej. Plan gubernator zakłada 
inwestycje w bezpieczeństwo publiczne oraz finansowanie działań stanowych i 
lokalnych służb porządkowych w zakresie bezpieczeństwa z użyciem broni palnej, 
utworzenie Międzystanowego Konsorcjum ds. Śledzenia Posiadania Broni Palnej 
(Interstate Gun Tracing Consortium) oraz trzykrotne zwiększenie inwestycji w 
odpowiedzi na przemoc z użyciem broni palnej w społecznościach lokalnych.  
  
Inwestowanie w ludzi w stanie Nowy Jork  
  
Ulgi podatkowe dla tysięcy małych firm i milionów mieszkańców stanu Nowy Jork 
należących do klasy średniej  
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Plan gubernator Hochul zakłada przyspieszenie o dwa lata – do 2023 roku – 
wprowadzenia 1,2 mld USD ulg podatkowych dla 6 mln mieszkańców stanu Nowy Jork 
oraz ustanowienie programu ulg z tytułu podatku od nieruchomości o wartości 1 mld 
USD, aby pieniądze wróciły do kieszeni ponad 2 mln mieszkańców stanu, którzy musieli 
ponosić coraz większe koszty w związku z postępującą pandemią. Gubernator zapewni 
również ulgi podatkowe dla 2 mln rodzin w stanie Nowy Jork oraz zwiększy istniejące 
ulgi podatkowe i stworzy nowe, aby wspierać produkcję żywności. Działania gubernator 
Hochul przyniosą również około 100 mln USD w postaci ulg podatkowych dla 195 000 
małych firm w całym stanie Nowy Jork..  
  
Zwiększenie zatrudnienia w stanie Nowy Jork i pomoc w rozwoju gospodarki  
Składająca się z siedmiu elementów inicjatywa Gubernator Hochul ma na celu zmianę 
struktury rozwoju zatrudnienia w stanie Nowy Jork i skupienie się na potrzebach 
regionalnych, rozszerzenie dostępu do nowych zawodów i usług zawodowych oraz 
rekrutację nowego pokolenia pracowników w stanie Nowy Jork W ramach tego planu 
gubernator stworzy Biuro ds. Zatrudnienia i Rozwoju Gospodarczego (Office of 
Workforce and Economic Development), pomoże mieszkańcom stanu Nowy Jork w 
przejściu od edukacji do pracy zawodowej, pozwoli rozszerzyć dostęp do praktyk 
zawodowych, umożliwi rekrutację nowego pokolenia urzędników państwowych, 
rozszerzy stanowy zasób talentów technologicznych, sprawi, że Nowy Jork stanie się 
wzorem w zakresie zatrudniania pracowników z niepełnosprawnością, a także będzie 
chronić i wzmacniać prawa pracownicze.  
  
Nowa inicjatywa „Jails to Jobs”, mająca na celu poprawę powrotu na rynek pracy 
i zmniejszenie zjawiska recydywy  
Więźniowie i byli więźniowie są często pozostawieni sami sobie po powrocie do 
społeczeństwa. Dzięki programowi „Jails to Jobs” osoby te będą miały dostęp do 
edukacji, zasobów i możliwości znalezienia pracy, co poprawi bezpieczeństwo 
publiczne i zmniejszy zjawisko recydywy.  
  
Inwestowanie w społeczności w stanie Nowy Jork  
  
Realizacja projektu rozbudowy usług tranzytowych na Brooklynie i w Queens: 
Interborough Express  
Interborough Express to historyczny projekt, który wykorzystałby istniejące prawa 
dostępu do mostu Bay Ridge należącego do Long Island Rail Road, aby połączyć 
pustynie tranzytowe na Brooklynie i Queens. Linia ta umożliwiłaby osobom 
dojeżdżającym do pracy połączenie z aż 17 liniami metra, zwiększając dostęp do miejsc 
pracy i innych celów podróży. Plan gubernator Hochul zakłada kontynuację rozbudowy 
poprzez skierowanie Zarząd Transportu Metropolitalnego (Metropolitan Transportation 
Authority, MTA) do rozpoczęcia procesu przeglądu środowiskowego.  
  
Plan ratunkowy dla małych firm o wartości 1 mld USD oraz zwiększenie ożywienia 
gospodarczego w stanie Nowy Jork  
Po trudnościach spowodowanych przez pandemię COVID-19, gubernator Hochul w 
swoim planie ratunkowym o wartości miliardów USD zainwestuje we wzrost i 
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utrzymanie małych firm przyszłości, ulgi podatkowe dla małych firm, które poniosły 
wydatki związane z COVID, fundusze zalążkowe na założenie nowych firm, elastyczne 
dotacje dla małych firm we wczesnej fazie rozwoju, rozszerzenie pożyczek dla małych 
firm i pomoc małym firmom w zabezpieczeniu kontraktów. Gubernator planuje również 
zaproponować ustawodawstwo, aby na stałe zezwolić na sprzedaż napojów na wynos 
w barach i restauracjach.  
  
Inicjatywa "ConnectALL" o wartości 1 mld USD ma zapewnić dostęp do 
przystępnych cenowo łączy szerokopasmowych dla ponad 1 mln mieszkańców 
stanu Nowy Jork  
Pandemia COVID-19 bezlitośnie obnażyła niedoskonałości łączy szerokopasmowych w 
przypadku wielu mieszkańców stanu, którzy nagle zostali zmuszeni do życia za 
pośrednictwem Internetu. Ponieważ brak dostępu do łączy szerokopasmowych dotyczy 
głównie społeczności marginalizowanych, trzeba zapewnić sprawiedliwy dostęp do sieci 
dla wszystkich mieszkańców stanu Nowy Jork. Inicjatywa ConnectALL o wartości 1 mld 
USD ma zapewnić milionom mieszkańców stanu niedrogi dostęp do 
szerokopasmowego Internetu i przekształcić infrastrukturę cyfrową stanu dzięki nowym 
inwestycjom.  
  
Uczynienie systemu mieszkalnictwa w stanie Nowy Jork był bardziej przystępnym 
cenowo, sprawiedliwym i stabilnym  
  
Główna inicjatywa stanowa mająca na celu zakończenie kryzysu bezdomności i 
rozwiązanie problemu długotrwałych nierówności w zakresie mieszkalnictwa  
Nasz system mieszkaniowy jest pełen systemowych nierówności, którymi należy się 
zająć. Plan mieszkaniowy gubernator Houchul zakłada rozwiązanie tych problemów i 
wykorzystanie funduszy publicznych w celu zwiększenia szans dla wszystkich. 
Inicjatywy mające na celu rozwój mieszkalnictwa obejmują wykorzystanie zespołów 
wsparcia w zakresie bezpiecznych opcji (Safe Options Support, SOS), składających się 
z wyszkolonych lekarzy zajmujących się zdrowiem psychicznym, którzy będą pomagać 
w przenoszeniu osób żyjących na ulicy do stabilnych mieszkań, zakończenie ulgi 
podatkowej nr 421-a i ustanowienie nowego, bardziej skutecznego programu, poprawę 
dostępu do mieszkań dla najemców z rejestrem karnym lub negatywną historią 
kredytową, utworzenie programu pomocy prawnej w zakresie zapobiegania eksmisjom 
oraz utworzenie stałej jednostki ds. usuwania skutków klęsk żywiołowych i odporności 
na klęski żywiołowe w celu odbudowy domów.  
  
Rozwiązanie kryzysu związanego z przystępnością cen mieszkań w stanie Nowy 
Jork   
Gubernator wdroży kompleksowy 5-letni plan mieszkaniowy, opiewający na kwotę 25 
mld USD, mający na celu stworzenie i utrzymanie 100 000 przystępnych cenowo 
mieszkań, w tym 10 000 mieszkań z usługami wspomagającymi dla grup społecznych 
znajdujących się w trudnej sytuacji. Aby zwiększyć dostęp i przystępność cenową na 
rynku mieszkaniowym w stanie Nowy Jork, gubernator Hochul podejmie również istotne 
kroki w celu budowy nowych mieszkań i zwiększenia gęstości zaludnienia w 
odpowiednich obszarach miejskich. Działania te obejmują zezwolenie na dodatkowe 
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jednostki mieszkalne w dzielnicach jednorodzinnych, rozpoczęcie rozwoju 
zorientowanego na tranzyt, nadanie miastu Nowy Jork uprawnień do zachęcania do 
zwiększania gęstości zaludnienia oraz złagodzenie ograniczeń dotyczących 
przekształcania hoteli i biur na mieszkania.  
  
Uczynienie stanu Nowy Jork krajowym liderem w dziedzinie działań na rzecz 
klimatu i ekologicznych miejsc pracy  
  
Osiągnięcie liczby 2 mln przyjaznych dla klimatu mieszkań do 2030 r.  
Budynki generują ponad jedną trzecią zanieczyszczeń klimatu w stanie Nowy Jork. Plan 
gubernator Hochul, zakładający osiągnięcie minimum 1 miliona zelektryfikowanych 
mieszkań i do 1 miliona mieszkań gotowych do elektryfikacji, opiera się na szeregu 
działań legislacyjnych i politycznych. Obejmują one m.in. wymóg zerowej emisji gazów 
cieplarnianych na miejscu w nowym budownictwie najpóźniej do 2027 r., zapewnienie 
programów szkoleniowych niezbędnych do pozyskania wykwalifikowanej siły roboczej 
do świadczenia tych usług, ustanowienie specjalnego funduszu na rzecz ekologicznej 
elektryfikacji oraz elektryfikację mieszkań dla osób o niskich dochodach poprzez plan 
kapitałowy w zakresie budownictwa mieszkaniowego.  
  
Wiodąca w kraju inwestycja o wartości 500 mln USD w morskie elektrownie 
wiatrowe  
Gubernator Hochul ogłosiła plany inwestycji w morską infrastrukturę wiatrową, 
pozyskanie energii wiatrowej wystarczającej do zasilenia co najmniej 1,5 mln mieszkań, 
rozpoczęcie planowania sieci przesyłowej morskiej energii wiatrowej oraz uruchomienie 
planu rozwoju morskiej energii wiatrowej 2.0 Deep Water. Dzięki temu rząd stanu ten 
będzie wzmocni rynek morskiej energetyki wiatrowej na wschodnim wybrzeżu. Plan 
gubernator dotyczący morskiej energii wiatrowej zapewni ponad 6800 miejsc pracy, 
łączny wpływ ekonomiczny w wysokości 12,1 mld USD w skali całego stanu oraz ponad 
4,3 gigawatów energii, co wystarczy do zasilenia blisko 3 milionów gospodarstw 
domowych w stanie Nowy Jork.  
  
Odbudowanie systemu szkolnictwa w stanie Nowy Jork i reforma szkolnictwa 
wyższego  
  
Inwestowanie w uczniów, nauczycieli i szkoły w stanie Nowy Jork  
Aby odbudować kadrę nauczycielską w stanie Nowy Jork, gubernator Hochul planuje 
położyć nacisk na rekrutację i utrzymanie zatrudnienia nauczycieli w całym stanie. 
Gubernator podejmie również działania mające na celu przyspieszenie procesu 
nadawania uprawnień nauczycielom i zwiększenie funduszy na edukację K-12. Plan ten 
obejmuje również zapewnienie zachęt w celu przyciągnięcia nauczycieli i pracowników 
szkół, zapewnienie dotacji na naukę i zdrowie psychiczne, stworzenie stanowego 
programu rezydencji nauczycieli oraz podniesienie kwalifikacji pracowników wsparcia 
nauczycieli w celu zdobycia przez nich uprawnień.  
  
Zwiększenie dostępu do opieki nad dziećmi dla 100 000 rodzin i zainwestowanie 
75 mln USD w płace dla pracowników opieki nad dziećmi  
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Przystępna cenowo opieka nad dziećmi jest niezbędna, aby dać dzieciom jak najlepszą 
szansę na sukces, a jednocześnie zapewnić rodzicom możliwość uczestniczenia w 
życiu zawodowym. Gubernator Hochul uważa, że rząd federalny musi uchwalić 
Program Budowania Lepiej od Nowa (Build Back Better), aby rozszerzyć zakres opieki 
nad dziećmi dla rodzin w stanie Nowy Jork, ale jeśli tak się nie stanie, zaproponuje ona 
rozszerzenie dostępu do opieki nad dziećmi. Miałoby to wpływ na 100 000 rodzin w 
całym Nowym Jorku poprzez zwiększenie kwalifikowalności z 200 procent federalnej 
granicy ubóstwa do 225 procent. Plan gubernatora zawiera również 75 mln USD na 
poprawę wynagrodzeń dla pracowników opieki nad dziećmi.  
  
Rewitalizacja uczelni SUNY i zapewnienie jej miejsca jako instytucji szkolnictwa 
wyższego uznawanej na całym świecie  
Plan gubernator Hochul, mający na celu ożywienie Uniwersytetu Stanu Nowy Jork 
(State University of New York, SUNY), jest szeroko zakrojony i rozległy. Plan obejmuje 
uczynienie z instytucji globalnego lidera w dziedzinie badań i innowacji, zapewnienie, że 
SUNY dobrze służy studentom, oraz nadanie priorytetu równości w ramach systemu 
SUNY. Ta transformacja pozwoli studentom wejść na ścieżkę sukcesu ekonomicznego i 
skupi się na sprawiedliwości, aby wszyscy mogli się rozwijać dzięki edukacji w SUNY.  
  
Wspieranie pozycji stanu Nowy Jork jako krajowego modelu w zakresie równego 
traktowania  
  
Program na rzecz Równości promujący walkę z nienawiścią, równość rasową i 
sprawiedliwość dla wszystkich mieszkańców stanu Nowy Jork   
W ramach Programu na rzecz Równości realizowany będzie szeroko zakrojony plan 
promowania i wspierania równości płci, równości rasowej, walki z nienawiścią, 
sprawiedliwości społecznej, społeczności LGBTQIA+, imigrantów i osób nowo 
przybyłych oraz weteranów w celu ochrony zdrowia, bezpieczeństwa, możliwości 
ekonomicznych i podstawowej godności każdego mieszkańca stanu nowy Jork – krótko 
mówiąc, aby uczynić „New York Dream” rzeczywistością.  
  
Wprowadzenie krytycznych reform, aby przywrócić wiarę mieszkańców stanu 
Nowy Jork w ich rząd  
  
Propozycja poprawki konstytucyjnej ograniczającej liczbę kadencji wszystkich 
urzędników wybieranych w całym stanie do dwóch oraz zakazującej czerpania 
dochodów poza urzędem  
Wprowadzając poprawkę do konstytucji, gubernator Hochul planuje ograniczyć funkcje 
gubernatora, zastępcy gubernatora, prokuratora generalnego i kontrolera (Comptroller) 
do dwóch kolejnych kadencji. Gubernator przedstawi również projekt ustawy 
wprowadzającej zakaz uzyskiwania dochodów poza urzędem dla tych samych 
urzędników wybieranych w skali całego stanu, z wyjątkiem stanowisk akademickich, 
które muszą uzyskać zgodę komisji ds. etyki.  
  
Zastąpienie JCOPE nową, niezależną Agencją ds. Etyki  
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Aby przywrócić zaufanie obywateli do rządu, gubernator Hochul planuje wprowadzić 
ustawę, która uchyli i zastąpi Wspólną Komisję ds. Etyki Publicznej (Joint Commission 
on Public Ethics, JCOPE) podmiotem zajmującym się etyką, który będzie naprawdę 
niezależny i transparentny. Podmiot ten będzie podlegał wymogom ustawy o wolności 
informacji (Freedom of Information Law, FOIL) oraz ustawy o otwartych spotkaniach 
(Open Meeting Laws), co zwiększy i poprawi transparentność. Plan ten będzie również 
zakazywał komunikacji zewnętrznej, tak że członkowie jednostki nie będą mogli 
uczestniczyć w komunikacji prowadzonej ex-parte dotyczącej jakiegokolwiek 
potencjalnego lub trwającego dochodzenia.  
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