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GUBERNATOR HOCHUL ZAPOWIADA PODJĘCIE NOWYCH DZIAŁAŃ MAJĄCYCH 
NA CELU WSPARCIE BRANŻY GASTRONOMICZNEJ POPRZEZ ZWIĘKSZENIE 
EFEKTYWNOŚCI STANOWEGO URZĘDU DS. WYROBÓW ALKOHOLOWYCH  

  
Gubernator podkreśla znaczenie wprowadzenia stałej sprzedaży napojów na 

wynos oraz innych propozycji budżetowych mających na celu unowocześnienie 
przepisów dotyczących wyrobów alkoholowych, wsparcie małych 

przedsiębiorstw oraz ożywienie branży gastronomicznej  
  

Zmiany wprowadzone przez SLA obejmują zwiększenie liczby pracowników i 
skrócenie czasu na uruchomienie firmy  

  
Zobowiązuje SLA do współpracy z zainteresowanymi stronami oraz przegląd 
istniejących regulacji i przepisów w celu powrotu do podstawowych zasad 

ustawy o kontroli napojów alkoholowych  
  

  

Gubernator Kathy Hochul ogłosiła dziś podjęcie działań mających na celu wsparcie 
ożywienia działalności restauracji i barów w stanie Nowy Jork, w tym propozycję trwałej 
legalizacji napojów na wynos, a także zapewnienie większej efektywności Stanowego 
Urzędu ds. Wyrobów Alkoholowych (State Liquor Authority, SLA). Gubernator 
przedstawiła te propozycje i działania podczas wydarzenia w Therapy Wine Bar 2.0, 
lokalu na Brooklynie, który mógł zostać otwarty dzięki ustawie podpisanej przez 
gubernator w grudniu, umożliwiającej wydanie tymczasowego pozwolenia na sprzedaż 
alkoholu. Gubernator Hochul przedstawiła również propozycje uaktualnienia stanowego 
prawa dotyczącego sprzedaży alkoholu oraz sfinansowania usprawnień operacyjnych w 
Stanowym Urzędzie ds. Wyrobów Alkoholowych w celu ożywienia stanowego 
przemysłu gastronomicznego, którego wartość opiewa na miliardy dolarów i który jest 
jedną z branż najbardziej dotkniętych pandemią. Aby zapewnić, że polityka SLA jest jak 
najbardziej rozsądna, wydajna i skuteczna, gubernator Hochul dodatkowo zwróciła się 
do SLA o przeprowadzenie konsultacji z przedstawicielami branży i zainteresowanymi 
stronami w celu dokonania przeglądu istniejących przepisów i zidentyfikowania zbędnej 
biurokracji.  

  
„Życie nocne i przemysł gastronomiczny w stanie Nowy Jork nie mają sobie równych, a 
nasz stan nie wyjdzie z tej pandemii, dopóki nie przywrócimy tego kluczowego sektora 
naszej gospodarki oraz setek tysięcy miejsc pracy, które zapewni”, powiedziała 
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gubernator Hochul. „Jesteśmy zobowiązani do zapewnienia naszym małym firmom 
zasoby i ramy regulacyjne, których potrzebują, aby móc się rozwijać i prosperować, 
dlatego zreformowanie i zmodernizowanie pracy Stanowego Urzędu ds. Wyrobów 
Alkoholowych jest tak ważne. To tylko jedno z szeregu działań, które podejmujemy, aby 
pomóc małym firmom wyjść z pandemii silniejszymi niż kiedykolwiek wcześniej”.  
  
Aspekty wielowymiarowego podejścia do ożywienia przemysłu gastronomicznego w 
stanie Nowy Jork, zawarte w ostatnim projekcie budżetu gubernator, obejmują:  
  
Zwiększenie finansowania w celu szybkiego otwarcia firm: ponieważ branża 
gastronomiczna w stanie Nowy Jork jest jedną z najbardziej dotkniętych przez 
pandemię, szybkie otwieranie się firm z tego sektora jest dla gubernator Hochul 
najwyższym priorytetem. Gubernator zaproponowała dodanie do budżetu SLA funduszy 
w wysokości 2 mln USD, w tym zatrudnienie ponad 30 pracowników pełnoetatowych. 
Na przestrzeni lat niezmienny, a wręcz zmniejszony budżet i liczba pracowników miały 
negatywny wpływ na podejmowane przez SLA działania w celu znacznego skrócenia 
czasu rozpatrywania wniosków, który obecnie wynosi 20-26 tygodni. Przed otwarciem 
bary lub restauracje, nieposiadające tymczasowej licencji na sprzedaż wyrobów 
alkoholowych, muszą albo czekać na jej uzyskanie, albo otworzyć się bez możliwości 
ich sprzedaży, co stanowi aż jedną trzecią przychodów. Wraz z napływem środków, 
które zaproponowała gubernator, SLA będzie w stanie skrócić obecny czas 
rozpatrywania wniosków o kilka miesięcy. Ponowne przyznanie tego czasu 
przedsiębiorcom pozwoli im szybciej generować przychody i zatrudniać pracowników, 
aby mogli świadczyć lepsze usługi dla swoich sąsiadów i społeczności.  
  
Usprawnienie procesu składania wniosków: w budżecie gubernator zaproponowano 
również ograniczenie biurokracji w celu przyspieszenia procesu składania wniosków 
poprzez wyeliminowanie uciążliwych i zbyt kompleksowych wymogów, które są obecnie 
wymagane od wnioskodawców na mocy prawa. W ramach szeroko zakrojonego 
przeglądu procedur przyznawania licencji, przeprowadzonego przez SLA, wykazano, że 
czasochłonne wymogi, takie jak dokumentacja dotycząca obywatelstwa oraz wymóg 
dostarczenia dokumentów finansowych i informacji osobowych od podmiotów 
mniejszościowych, mają niewielką wartość dla decyzji w sprawie przyznania licencji 
oraz dla zdrowia i bezpieczeństwa publicznego, a także tworzą niepotrzebne bariery w 
uzyskaniu licencji.  
  
Napoje na wynos: ponadto w swoim budżecie, jako kluczową część swojego planu 
ratunkowego dla małych firm, gubernator proponuje przywrócenie na stałe sprzedaży 
napojów na wynos w restauracjach. Polityka ta stanowiła istotną ekonomiczną pomoc 
dla naszego sektora barów i restauracji w czasie pandemii, a jej przywrócenie, przy 
odpowiednich ograniczeniach, pomoże zapewnić, że staną one na nogi i będą dobrze 
prosperować.  
  
Modernizacja SLA: jako agencja, której zadaniem jest nadzorowanie około 70 000 
licencji i zezwoleń w skali całego kraju oraz rozpatrywanie dziesiątek tysięcy wniosków 
rocznie, SLA musi kontynuować modernizację i usprawnianie swoich działań. Z budżetu 



gubernator kontynuowane jest finansowanie kompleksowego przeglądu baz danych 
SLA, które od dziesięcioleci są wykorzystywane do celów licencjonowania i 
zapewniania zgodności. Obecna procedura wymaga przesyłania papierowych 
wniosków do SLA, a następnie ich zeskanowania i zarejestrowania, zanim będą one 
mogły zostać przesłane do egzaminatora w celu dokonania przeglądu. Ten i inne 
procesy mogą być obsługiwane bardziej efektywnie za pomocą programów 
komputerowych. W ramach nowego systemu, który ma zostać uruchomiony w tym roku, 
wnioski i płatności będą składane drogą elektroniczną, co wyeliminuje konieczność 
przesyłania ich pocztą tradycyjną i ręcznego wprowadzania danych, a tym samym 
ograniczy wiele braków we wnioskach, które prowadzą do wydłużenia czasu ich 
rozpatrywania.  
  
Gubernator podkreśliła również szereg ostatnich zmian legislacyjnych i aktualizacji 
polityki administracyjnej wprowadzonych przez SLA w celu wsparcia gospodarki stanu:  
  
Tymczasowe zezwolenia przyspieszające otwieranie firm w mieście Nowy Jork: w 
dniu 21 grudnia 2021 roku, po wynegocjowaniu uzgodnionego rozszerzenia z 
Legislaturą, gubernator Hochul podpisała ustawę umożliwiającą nowym restauracjom, 
barom i sklepom spożywczym w mieście Nowy Jork uzyskanie po raz pierwszy 
tymczasowego zezwolenia na prowadzenie działalności. Zezwolenia te, już 
wprowadzone w życie przez SLA, pozwalają tym uprzednio niekwalifikującym się 
przedsiębiorstwom na otwarcie i prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych 
zasadniczo w czasie krótszym niż 30 dni.  
  
Pozwolenia tymczasowe dla producentów napojów rzemieślniczych: w dniu 21 
grudnia 2021 r. gubernator podpisała kolejną ustawę, opracowaną przez SLA, która 
zapewnia nowe zezwolenia dla producentów napojów rzemieślniczych na sprzedaż i 
produkcję napojów alkoholowych w czasie, gdy oczekują oni na wydanie pełnych 
licencji. Pozwolenia te, które wejdą w życie jeszcze w tym miesiącu, pozwolą firmom 
produkującym napoje rzemieślnicze rozpocząć działalność i generować przychody w 
ciągu zaledwie kilku tygodni, zapewniając tym samym, że stan Nowy Jork, który 
obecnie plasuje się w pierwszej piątce producentów napojów rzemieślniczych w każdej 
kategorii w Stanach Zjednoczonych, pozostanie liderem w branży napojów 
rzemieślniczych.  
  
Kina: w dniu 19 stycznia 2022 r. SLA wydał orzeczenie na temat tego, że firmy 
prowadzące kina – kolejna branża dotknięta przez pandemię – mogą teraz ubiegać się 
o licencję na sprzedaż piwa i wina swoim pełnoletnim klientom. Przed tym orzeczeniem, 
kina otrzymywały licencję tylko wtedy, gdy spełniały również kryteria definicji restauracji: 
serwowanie pełnych posiłków przy stolikach wewnątrz kina, co jest niewykonalne dla 
wielu operatorów kin i kosztowne dla wszystkich.  
  
Obniżenie kosztów dla barów i restauracji: SLA będzie dążyć do zmiany istniejących 
przepisów dotyczących sprawiedliwych ograniczeń w zakresie „opłat za podzieloną 
szkrzynkę”: dodatkowych opłat pobieranych od restauracji i barów, które nie mają 
wystarczającej płynności finansowej, zasobów i/lub przestrzeni magazynowej do 



zakupu pełnych skrzynek wyrobów alkoholowych i win do sprzedaży. Te opłaty za 
podzieloną skrzynkę mogą wynosić nawet 3 USD za butelkę, co stanowi znaczący 
dodatkowy wydatek mający nieproporcjonalny wpływ na mniejsze okoliczne bary i 
restauracje.  
  
Zwiększenie przejrzystości: gubernator Hochul uznała przejrzystość za najwyższy 
priorytet. Jako część ciągłego zobowiązania SLA do przejrzystości, przyjazności dla 
biznesu i reagowania na potrzeby społeczności, SLA dodał następujące elementy do 
swojej długiej listy dostępnych informacji publicznych: dodano ogólne ramy czasowe 
rozpatrywania do potwierdzeń odbioru wniosków i na stronie internetowej; dodano 
protokoły Zarządu i decyzje Zarządu do pełnego rejestru Zarządu; a wkrótce 
szacowana data ustalenia zostanie dodana do statusu wniosku o licencję 
wnioskodawcy. Ponadto SLA niedawno całkowicie zmodernizował swój system 
mapowania LAMP GIS oraz kontynuuje prace nad udoskonaleniem jego możliwości i 
prezentacji danych. Zgodnie z założeniami SLA, w miarę postępu prac, urząd ten 
będzie koncentrować się na publicznym dostępie i odpowiedzialności.  
  
Przewodniczący Stanowego Urzędu ds. Napojów Alkoholowych, Vincent Bradley, 
powiedział: „Stanowy Urząd ds. Wyrobów Alkoholowych jest dumny z tego, że może 
mieć swój wkład w trwające działania gubernator Hochul mające na celu ożywienie 
żywotnego przemysłu gastronomicznego w naszym stanie, branży, która na przestrzeni 
ostatnich dwóch lat stoi w obliczu bezprecedensowych wyzwań. Poprzez tworzenie 
szybkich ścieżek zezwoleń, ograniczanie biurokracji i zapewnianie zasobów 
umożliwiających szybkie otwieranie nowych firm, kompleksowa strategia gubernator 
zapewni, że przemysł ten będzie nadal motorem gospodarczym naszego stanu”.  
  
Senator stanu, Jessica Ramos, powiedziała: „Usprawnienie procesu wydawania 
tymczasowych zezwoleń przez Stanowy Urząd ds. Wyrobów Alkoholowych, 
przywrócenie sprzedaży napojów na wynos oraz inne środki pomocowe przedstawione 
w propozycji gubernator są dokładnie tym, czego przemysł gastronomiczny w stanie 
Nowy Jork potrzebuje. Możemy ułatwić działalność małym firmom, a tym samym 
utrzymać dynamikę naszych korytarzy handlowych. Nadchodzą ciepłe dni, a Rada NYC 
podejmuje działania w celu poprawy otwartości restauracji, dlatego jestem gotowa 
zrobić to, co do mnie należy, aby napoje na wynos znalazły się na linii mety”.  
  
Prezes i dyrektor generalna Stowarzyszenia Restauratorów Stanu Nowy Jork, 
Melissa Autilio Fleischut, powiedziała: „Gubernator Hochul wyraźnie rozumie trudną 
sytuację branży gastronomicznej w stanie i pracuje nad przyspieszeniem naszego 
ożywienia. Te proponowane reformy w znacznym stopniu przyczynią się do poprawy 
warunków prowadzenia działalności gospodarczej, ponieważ cały czas zmagamy się z 
trwałymi skutkami pandemii COVID-19. Chociaż sytuacja nadal nie jest jasna, z 
optymizmem patrzymy w przeszłość i doceniamy przywództwo gubernator Hochul w 
kwestiach takich jak ta oraz zapewnienia stałej sprzedaży napojów na wynos”.  
  
Dyrektor wykonawczy organizacji NYC Hospitality Alliance, Andrew Rigie, 
powiedział: „Branża restauracyjna w stanie Nowy Jork została zdewastowana przez 



pandemię. Z tego powodu rozsądna polityka, taka jak ustawa o wydawaniu 
tymczasowych licencji na alkohol, pomaga małym firmom otwierać się znacznie szybciej 
i tworzyć nowe miejsca pracy, dlatego konieczne jest przywrócenie tej cieszącej się 
dużym poparciem polityki dotyczącej sprzedaży napojów na wynos, która zapewnia 
zmagającym się z problemami firmom ważny strumień dochodów, jednocześnie 
oferując mieszkańcom stanu Nowy Jork to, czego chcą, czyli wino i koktajle na wynos 
oraz z dostawą z ich ulubionych barów i restauracji. Dziękujemy gubernator Hochul za 
uchwalenie tej ważnej ustawy o tymczasowych licencjach na alkohol, senatorowi 
Ramosowi i członkowi Zgromadzenia Dickensowi za popieranie tej ustawy, a teraz z 
radością czekamy na współpracę z gubernator, która przewodzi działaniom mającym na 
celu przywrócenie napojów na wynos i zapewnia Stanowemu Urzędowi ds. Wyrobów 
Alkoholowych wsparcie, aby mógł jak najlepiej świadczyć usługi dla nowych i 
istniejących firm. Na zdrowie mieszkańcy stanu Nowy Jork!”.  
  
Dyrektor wykonawczy Stowarzyszenia Restauracji i Tawern Empire State, Scott 
Wexler, powiedział: „Podejmowane przez gubernator Hochul działania na rzecz 
wsparcia restauracji i tawern w stanie Nowy Jork mają kluczowe znaczenie dla 
przywrócenia zatrudnienia w tej branży na poziomie sprzed pandemii. Środki te pozwolą 
firmom na szybsze otwarcie się, wygenerowanie nowych przychodów dla właścicieli i 
pracowników oraz przywrócić ożywienie gospodarcze w dzielnicach w całym stanie 
Nowy Jork”.  
  
Prezes organizacji NYS Latino Restaurant Bar & Lounge Association, Arelia 
Taveras, powiedziała: „Wyrażamy uznanie dla Gubernator Hochul za podjęcie w dniu 
dzisiejszym rzeczywistych i odważnych kroków w celu modernizacji i reorganizacji 
Stanowego Urzędu ds. Wyrobów Alkoholowych i wzmocnienia jego możliwości służenia 
społeczności restauracyjnej i biznesowej poprzez zwiększenie liczby pracowników i 
wdrożenie systemu elektronicznego składania wniosków. Środki te oraz propozycje, 
które gubernator przedstawiła w swoim budżecie wykonawczym, w tym sprzedaż 
napojów na wynos i usprawnienie procesu składania wniosków, będą stanowiły 
ogromną różnicę dla nowych i istniejących restauracji i barów, które zmagają się z 
procesem SLA, jednocześnie walcząc o przetrwanie w czasach pandemii”.  
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