
 
Do natychmiastowej publikacji: 22.02.2022  GUBERNATOR KATHY HOCHUL 

 
 

GUBERNATOR HOCHUL PODPISUJE USTAWĘ O WARUNKOWEJ UPRAWIE 
KONOPI INDYJSKICH  

  
Ustawa daje hodowcom ze stanu Nowy Jork możliwość uprawiania konopi 

indyjskich jeszcze tej wiosny  
  

 Warunkowe licencje przyspieszają realizację stanowego programu stosowania 
konopi przez dorosłych i dają nowe możliwości rolnikom ze stanu Nowy Jork  

  
Program licencji na uprawę pomoże zapewnić dostępność produktów w celu 

uruchomienia przyszłego programu zapewnienia dostępności konopi dla 
dorosłych  

  
Przepisy zapewniające równość i integrację oraz zrównoważony rozwój 

środowiska  
  

Gubernator Kathy Hochul podpisała dzisiaj ustawę zapewniającą możliwość uzyskania 
przez działających hodowców konopi indyjskich ze stanu Nowy Jork możliwość 
ubiegania się o uzyskanie warunkowej licencji na uprawę marihuany leczniczej w 
sezonie wegetacyjnym 2022 w celu zaspokojenia potrzeb rozwijającego się rynku 
zastosowania konopi przez dorosłych. Zgodnie z prawem, warunkowo licencjonowani 
rolnicy uprawiający konopie muszą spełnić pewne wymagania, w tym muszą stosować 
bezpieczne, zrównoważone i przyjazne dla środowiska praktyki uprawy, udział w 
programie mentorskim na rzecz sprawiedliwości społecznej (Social Equity Mentorship 
Program) oraz muszą być zaangażowani w porozumienie w sprawie pracy z 
organizacją pracowniczą działającą w dobrej wierze.  
  
„Jestem dumna z podpisania tej ustawy, która zapewnia rolnikom ze stanu Nowy Jork, 
jako pierwszym, możliwość uprawy konopi indyjskich i zapoczątkowania bezpiecznej, 
sprawiedliwej i integracyjnej nowej branży, którą budujemy”, powiedziała gubernator 
Hochul. „Stan Nowy Jork będzie nadal przewodzić w realizacji naszego zobowiązania, 
aby zapewnić możliwości rozwoju ekonomicznego każdemu mieszkańcowi w każdym 
zakątku naszego wspaniałego stanu”.  
  
Liderka większości w Zgromadzeniu NYS, Crystal Peoples-Stokes, powiedziała: 
„W zeszłym roku, po wielu latach walki, w końcu uchwaliliśmy ustawę o regulacji i 
opodatkowaniu konopi indyjskich (Marijuana Regulation and Taxation Act, MRTA) i 



zaczynamy wycofywać negatywny wpływ ponad dziewięćdziesięciu lat nierównego 
egzekwowania prohibicji marihuany wśród zbyt wielu osób i społeczności. MRTA 
zapewni, że legalny rynek dla dorosłych będzie skoncentrowany na równości i 
sprawiedliwości ekonomicznej dla społeczności kolorowych i osób, które zostały 
najbardziej poszkodowane przez wojnę z narkotykami w stanie Nowy Jork. Dzięki 
przyjęciu tej ustawy mamy możliwość stworzenia odpowiedzialnego zapoczątkowania 
działalności przemysłu konopi indyjskich do użytku dorosłych poprzez dopuszczenie 
tymczasowych i warunkowych licencji na ich uprawę i przetwarzanie przez obecnych 
rolników ze stanu Nowy Jork. Nowe regulacje pozwolą zabezpieczyć wystarczającą 
ilość bezpiecznych, regulowanych i przyjaznych dla środowiska produktów z konopi 
indyjskich, aby zaspokoić popyt na rynku produktów z CBD do użytku przez dorosłych 
po otwarciu punktów sprzedaży detalicznej. Co ważne, przepisy te przewidują 
uruchomienie programu mentorskiego na rzecz równości społecznej, który stworzy 
realną i integracyjną ścieżkę dla partnerów z obszaru równości społecznej i 
ekonomicznej zainteresowanych uprawą i przetwarzaniem konopi indyjskich w celu 
zdobycia bezcennej wiedzy i doświadczenia w tej rozwijającej się branży. Tymczasowe 
licencje warunkowe, których wydanie przewiduje opisywana ustawa, przyczynią się 
ostatecznie do realizacji wizji i celów ustawy MRTA”.  
  
Senator Michelle Hinchey powiedziała: „Podpisanie ustawy, która daje rolnikom ze 
stanu Nowy Jork możliwość rozpoczęcia działalności na rynku konopi indyjskich, to 
wspaniały dzień dla stanu Nowy Jork. Ustawa o regulacji i opodatkowaniu konopi 
indyjskich stworzyła w naszym stanie możliwość stworzenia prawdziwie cyrkulacyjnej 
gospodarki konopi indyjskich, która daje rolnikom i małym firmom działającym na 
lokalnym rynku konopi możliwości rozwoju i produkcji. Podpisanie tej ustawy daje teraz 
rolnikom możliwość włożenia nasion w glebę, tak aby zapewnić zaspokojenie popytu w 
tej rozwijającej się branży. Dziękuję gubernator Hochul za jej szybkie działanie w 
sprawie tej ustawy, tak abyśmy mogli przystąpić do pracy nad budową najbardziej 
przyszłościowego i społecznie sprawiedliwego przemysłu konopi indyjskich w kraju”.  
  
Senator Liz Krueger powiedziała: „Ta ustawa jest ważnym krokiem w zapewnieniu 
odpowiedniej podaży konopi indyjskich z przeznaczeniem dla dorosłych, przy 
jednoczesnym priorytetowym potraktowaniu lokalnych rolników, wspieraniu społecznych 
i ekonomicznych programów mentorskich oraz zachęcaniu do stosowania 
zrównoważonych ekologicznie praktyk rolniczych. Wyrażam uznanie dla inicjatywy 
gubernator i Urzędu ds. Zarządzania Konopiami Indyjskimi (Office of Cannabis 
Management), jak również dla senator Hinchey i liderki większości w Zgromadzeniu, 
Peoples-Stokes, za postępy w realizacji tego ważnego programu”.  
  
Członkini Zgromadzenia, Donna Lupardo, powiedziała: „Chciałabym podziękować 
gubernator i moim kolegom legislatorom za poparcie tej ważnej ustawy dla rolników 
uprawiających konopie indyjskie w stanie Nowy Jork. Ci pionierzy z pewnością mają 
wiedzę i doświadczenie potrzebne do rozpoczęcia rozwoju rynku konopi z 
przeznaczeniem dla dorosłych. Mają oni też najlepsze kompetencje, aby być mentorem 
dla nowej, zróżnicowanej grupy rolników i przedsiębiorców chcących zaistnieć w tej 
branży”.  



  
Przewodnicząca Rady ds. Kontroli Konopi Indyjskich (Cannabis Control Board), 
Tremaine Wright, powiedziała: „Jestem wdzięczna gubernator i Legislaturze za 
wsparcie naszych wysiłków na rzecz budowy bezpiecznego, dostępnego i stabilnego 
przemysłu konopi indyjskich w stanie Nowy Jork. Ustawa ta daje lokalnym rolnikom jako 
pierwszym możliwość uprawy konopi indyjskich i to w czasie, który jest kluczowy dla 
naszych wysiłków na rzecz wprowadzenia programu stosowania marihuany leczniczej 
przez dorosłych. Dzięki tej ustawie na pierwszym miejscu nowego przemysłu konopi 
indyjskich, który budujemy, stawiamy sprawiedliwość i integrację”.  
  
Członek Rady ds. Kontroli Konopi Indyjskich NYS i była przewodnicząca ds. 
rolnictwa w Senacie, Jen Metzger, powiedziała: „Ta ustawa synchronizuje 
wprowadzenie programu dla dorosłych do naturalnego sezonu wegetacyjnego, tak aby 
produkty z konopi uprawianych na słońcu były dostępne w momencie, gdy 
dystrybutorzy otworzą swoje punkty. Dziękuję moim byłym kolegom w Legislaturze i 
gubernator Hochul za ich szybkie działanie, i czekam na współpracę z moimi kolegami z 
Rady, aby opracować program warunkowych licencji, który będzie promował 
zrównoważone praktyki rolnicze i ważne możliwości mentoringu na rzecz równości 
społecznej”.  
  
Dyrektor Urzędu ds. Zarządzania Konopiami Indyjskimi, Chris Alexander, 
powiedział: „Brak mi słów, aby wystarczająco podziękować gubernator Hochul i 
Legislaturze za zapewnienie nam narzędzi do nadrobienia straconego czasu, przy 
jednoczesnym zachowaniu sprawiedliwości i integracji w centrum nowego przemysłu 
konopi indyjskich, który budujemy w stanie Nowy Jork. Dzięki tej ustawie stawiamy 
rolników ze stanu Nowy Jork, a nie wielkie korporacje, na czele naszego przemysłu, 
jednocześnie chroniąc zdrowie publiczne poprzez dostarczanie bezpiecznie 
uprawianych produktów. Natychmiast zabieramy się do pracy nad wdrożeniem ustawy, 
tak aby nasi rolnicy mogli rozpocząć uprawę już podczas nadchodzącej wiosny”.  
  
Posiadając warunkową licencję na uprawę konopi indyjskich do celów użytku przez 
dorosłych, rolnicy mogą prowadzić uprawę na wolnym powietrzu lub w szklarni przez 
okres do dwóch lat od daty wydania licencji. Licencja umożliwia im również produkcję i 
dystrybucję produktów z kwiatów konopi indyjskich bez konieczności posiadania 
pozwolenia na przetwórstwo lub dystrybucję tych produktów wśród osób dorosłych do 1 
czerwca 2023 r. Wielkość upraw jest ograniczona do jednego akra (43 560 stóp 
kwadratowych) baldachimu roślin na zewnątrz lub 25 000 stóp kwadratowych w szklarni 
(z możliwością użycia do 20 sztucznych źródeł światła). Rolnicy mogą również posiadać 
mieszaną uprawę, z częścią na zewnątrz i w szklarni. W takim przypadku maksymalna 
całkowita powierzchnia uprawy roślin to 30 000 stóp kwadratowych, pod warunkiem, że 
powierzchnia kwitnienia w szklarni jest mniejsza niż 20 000 stóp kwadratowych.  
  
Biuro Zarządzania Konopiami Indyjskimi (OCM) opracuje procedurę ubiegania się o 
licencję i uruchomi program tak szybko, jak to możliwe. Aby zakwalifikować się do 
uzyskania licencji na uprawę konopi indyjskich dla użytku przez dorosłych, 
wnioskodawca musi być autoryzowanym partnerem Departamentu Rolnictwa i Rynków 



(Department of Agriculture and Markets) w zakresie badań konopi przemysłowych, 
uprawiającym konopie ze względu na zawartość kannabinoidów niebędących 
substancjami toksycznymi przez co najmniej dwa z ostatnich czterech lat i posiadać 
nieposzlakowaną opinię na dzień 31 grudnia 2021 r., kiedy program badawczy został 
zakończony.  
  
Posiadacze licencji muszą również uczestniczyć w programie mentorskim na rzecz 
równości społecznej, w ramach którego będą prowadzili szkolenia w zakresie uprawy i 
przetwarzania konopi dla partnerów z obszaru równości społecznej i ekonomicznej, 
przygotowując ich do objęcia potencjalnych ról w branży. Hodowcy będą musieli 
również spełniać wymogi zrównoważonego rozwoju, aby zapewnić uprawę konopi w 
sposób przyjazny dla środowiska.  
  
Dzisiejsza inicjatywa opiera się na sprawnej pracy podjętej przez gubernator i OCM w 
celu uruchomienia nowego przemysłu konopi indyjskich w stanie Nowy Jork. W 
styczniu, w ramach budżetu wykonawczego gubernator zaproponowano program o 
wartości 200 mln USD, którego celem będzie wykorzystanie opłat licencyjnych i 
dochodów z nowej branży w celu zapewnienia wsparcia kwalifikującym się 
wnioskodawcom ze społeczności dotkniętych nadmierną kryminalizacją konopi 
indyjskich podczas ich prohibicji. W ciągu kilku tygodni od objęcia władzy, gubernator i 
Legislatura szybko powołali również Radę ds. Kontroli Konopi Indyjskich i kierownictwo 
Biura Zarządzania Konopiami Indyjskimi (OCM). Od czasu pierwszego posiedzenia 
Rady, które odbyło się 5 października, OCM:  
  

• Uruchomiło Program kannabinoidów konopnych (Cannabinoid Hemp 
Program), wprowadzając środki ochronne dla społeczeństwa i przepisy, 
które pomogą firmom produkującym CBD ze stanu Nowy Jork skutecznie 
konkurować z innymi;  

• Znacznie rozszerzyło dostęp do programu medycznej marihuany, w tym 
upoważniło podmioty świadczące usługi opieki zdrowotnej do określania, 
czy medyczna marihuana może pomóc ich pacjentom, obniżyło koszty 
poprzez trwałe zniesienie opłat dla pacjentów i umożliwienie sprzedaży 
całych kwiatów, a także rozszerzyło listę podmiotów świadczących usługi, 
które mogą wystawiać zaświadczenia dla pacjentów;  

• Rozpoczęło pierwszą rundę wydarzeń informacyjnych skierowanych do 
społeczności lokalnej, obejmującą 11 wydarzeń regionalnych, w tym jedno 
w języku hiszpańskim, w których wzięło już udział ponad 5000 
uczestników; oraz  

• Stworzyło grupę kompetentnych profesjonalistów, którzy dołączyli do 
rozbudowywanego zespołu Biura i zbudowało infrastrukturę wspierającą 
działalność biura.   
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