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GUBERNATOR HOCHUL OGŁASZA WPROWADZENIE INICJATYWY BIURA DS. 
ZARZĄDZANIA KONOPIAMI INDYJSKIMI DOTYCZĄCEJ MOŻLIWOŚCI ZASIEWU  

  
W ramach tej pierwszej w kraju inicjatywy rolnicy w stanie Nowy Jork i osoby, 

które w przeszłości popełniły przestępstwa związane z handlem konopiami 
indyjskimi, mogą stać się częścią nowego łańcucha dostaw konopi indyjskich do 

użytku przez osoby dorosłe   
  

Inicjatywę wspiera Rada ds. Kontroli Konopi Indyjskich, udostępniając do 
publicznego wglądu przepisy dotyczące punktów sprzedaży dla osób dorosłych   

  
Zatwierdzenie przez Radę Dyrektorów wniosków o warunkową licencję dla 

hodowców konopi indyjskich do użytku przez osoby dorosłe na wiosnę 2022 r., 
otwarcie portalu do składania wniosków 15 marca  

  
  

Gubernator Kathy Hochul ogłosiła dziś wprowadzenie pierwszej w kraju inicjatywy 
dotyczącej możliwości zasiewu (Seeding Opportunity Initiative), umożliwiającej osobom, 
które w przeszłości popełniły przestępstwa związane z konopiami indyjskimi, dokonanie 
pierwszej sprzedaży konopi indyjskich do użytku przez osoby dorosłe z wykorzystaniem 
produktów uprawianych przez rolników w stanie Nowy Jork. Inicjatywa ta umożliwia 
sprzedaż konopi indyjskich na terenie stanu Nowy Jork do końca 2022 roku, stanowi 
impuls dla sektora konopi indyjskich w stanie Nowy Jork, gwarantuje wsparcie dla 
przyszłych wnioskodawców i zapewnia wczesne inwestycje w społecznościach 
najbardziej dotkniętych nieproporcjonalnym egzekwowaniem zakazu sprzedaży konopi 
indyjskich.   
  

„Stan Nowy Jork zapisuje się na kartach historii, wprowadzając pierwsze w swoim 
rodzaju podejście do branży uprawy konopi indyjskich, co stanowi ważny krok naprzód 
w naprawianiu błędów przeszłości”, powiedziała gubernator Hochul. „Przepisy 
zaproponowane dziś przez Radę ds. Kontroli Konopi Indyjskich (Cannabis Control 
Board) będą priorytetowo traktować lokalnych rolników i przedsiębiorców, co przyczyni 
się do utworzenia miejsca pracy i możliwości dla społeczności, które do tej pory były 
pomijane. Jestem dumna z tego, że stan Nowy Jork będzie wzorem dla bezpiecznej, 
sprawiedliwej i integracyjnej branży, którą właśnie tworzymy”.  

  



Podczas dzisiejszego posiedzenia Rada ds. Kontroli Konopi Indyjskich zatwierdziła dwa 
elementy inicjatyw dotyczącej możliwości zasiewu.   
  
Po pierwsze, Rada przedstawiła do publicznego wglądu przepisy dotyczące 
przyznawania warunkowych licencji dla punktów sprzedaży detalicznej do użytku przez 
osoby dorosłe (Conditional Adult-Use Retail Dispensaries). W ramach inicjatyw 
dotyczącej możliwości zasiewu właścicielami tej podgrupy punktów sprzedaży muszą 
być przedsiębiorcy kapitałowi, którzy w przeszłości popełnili przestępstwo związane z 
handlem konopiami indyjskimi i mają doświadczenie w prowadzeniu małej firmy. Firmy 
te będą pierwszymi, które otworzą i rozpoczną sprzedaż w stanie Nowy Jork, dzięki 
czemu powstaną przedsiębiorstwa posiadające własny kapitał i stanowiące pierwszą 
część rynku produktów przeznaczonych dla osób dorosłych w stanie Nowy Jork.   
  
Po drugie, Rada zatwierdziła wniosek o przyznanie warunkowej licencji dla hodowców 
konopi indyjskich do użytku przez osoby dorosłe (Adult-Use Conditional Cultivator 
License), którzy tej wiosny chcą uprawiać konopie indyjskie na użytek osób dorosłych. 
Licencja została przyznana na mocy ustawy podpisanej przez gubernator Hochul w 
zeszłym miesiącu. Rada wyznaczyła 15 marca jako datę otwarcia portalu do składania 
wniosków.   
  
Przewodnicząca Rady ds. Kontroli Konopi Indyjskich, Tremaine Wright, 
powiedziała: „Ustawa o konopiach indyjskich (Cannabis Law) wyznacza ambitny cel 
stworzenia sprawiedliwej branży, która na pierwszym miejscu stawia mieszkańców 
stanu Nowy Jork. Inicjatywa dotycząca możliwości zasiewu pozwala nam wkroczyć na 
drogę do osiągnięcia tego celu i – w co bardzo wierzymy – stanowi modelowy sposób 
ich osiągnięcia przy jednoczesnym budowaniu stabilnego rynku. Jestem wdzięczna za 
wsparcie ze strony gubernator Hochul i Legislatury, które umożliwiło nam szybkie 
wprowadzenie tej inicjatywy, stworzenie łańcucha dostaw pomiędzy naszymi rolnikami a 
akcjonariuszami i detalistami oraz wygenerowanie środków na rewitalizację 
społeczności, które ucierpiały z powodu nieproporcjonalnego egzekwowania prohibicji 
dotyczącej obrotu konopiami indyjskimi”.   
  
Członkini Rady ds. Kontroli Konopi, Jen Metzger, powiedziała: „Inicjatywa 
dotycząca możliwości zasiewu zdecydowanie wyróżnia program realizowany w stanie 
Nowy Jork na tle innych stanów, które zalegalizowały używanie konopi indyjskich przez 
osoby dorosłe, ponieważ zakłada ona realizację programu opartego na zasadzie 
równości i zrównoważonego rozwoju, który pozwoli na zaopatrywanie punktów 
sprzedaży należących do przedsiębiorców w produkty z konopi indyjskich uprawianych 
na słońcu”.   
  

Adam Perry, członek Rady Kontroli Konopi, powiedział: „Kształtowanie branży 
uprawy konopi indyjskich w stanie Nowy Jork i stawianie na czele przedsiębiorców 
zaangażowanych społecznie jest historyczną szansą na zaradzenie szkodom 
wyrządzonym przez prohibicję konopi indyjskich i na pełną realizację celów ustawy o 
konopiach indyjskich obowiązującej w stanie Nowy Jork. To dobry początek dla tej 
branży, dlatego z niecierpliwością czekam na dalszą współpracę z naszym zespołem w 
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zakresie obsługi wszystkich typów licencji, aby mieć pewność, że nie tylko udzielamy 
ich przedsiębiorcom z kapitałem o charakterze społecznym, ale także przygotowujemy 
ich do odniesienia sukcesu w dłuższej perspektywie.”  
  

Członkini Rady Kontroli Konopi indyjskich, Jessica Garcia, powiedziała: 
„Zapewnienie osobom objętym postępowaniem karnym możliwości sprzedaży, jako 
pierwszym, wprowadza stan Nowy Jork na właściwą drogę do osiągnięcia celów ustawy 
o konopiach indyjskich w tym stanie, zapewniając jednocześnie ochronę pracownikom 
tej branży poprzez tworzenie ścieżek kariery związanej z uprawą konopi indyjskich. To 
duży, pierwszy krok naprzód dla branży konopi indyjskich, którą budujemy w stanie 
Nowy Jork – jest on ważny, a to dopiero początek”.  
  
Członek Komisji ds. Kontroli Konopi w stanie Nowy Jork oraz prezes i dyrektor 
generalny DASNY, Reuben McDaniel, III, powiedział: „Nasza praca nad stworzeniem 
nowej branży uprawy konopi indyjskich w stanie Nowy Jork ma na celu rozwój 
odnoszących sukcesy przedsiębiorców ze społeczności osób o czarnym i brązowym 
kolorze skóry w całym stanie Nowy Jork, zwiększenie dostępu do kapitału dla tych, 
którym go odmówiono, oraz stworzenie branży uprawy konopi indyjskich, która będzie 
wiodącą w kraju pod względem zdrowia i bezpieczeństwa, a także sprawiedliwości. Z 
niecierpliwością czekamy na dalszą współpracę z Legislaturą w celu opracowania 
mechanizmu finansowania, który będzie wspierać przedsiębiorców kapitałowych w 
stanie Nowy Jork w tym nowym, ekscytującym sektorze naszej gospodarki”.  
  
Dyrektor wykonawczy Biura ds. Zarządzania Konopiami Indyjskimi, Chris 
Alexander, powiedział: „Inicjatywa dotycząca możliwościowi zasiewu wyprowadza nas 
dobrą drogę do dokonania tego, czego nie udało się jeszcze żadnemu stanowi: Na 
czele naszego rynku związanego z konopiami indyjskimi do użytku przez osoby dorosłe 
powinni stanąć nasi rolnicy i przedsiębiorcy z kapitałem własnym, a nie wielkie firmy 
spoza stanu. Dzięki wsparciu gubernator Hochul i działaniom podjętym dziś przez 
Radę, dokonaliśmy ogromnego postępu w naszych dążeniach do priorytetowego 
traktowania drobnych rolników w stanie Nowy Jork, naszych przedsiębiorców z 
kapitałem własnym, a w końcowym rezultacie – osiągnięcie naszego celu, jakim jest 
wygenerowanie środków, które zapewnią wsparcie dla przyszłych wnioskodawców z 
kapitałem własnym i pobudzą inwestycje w naszych społecznościach najbardziej 
dotkniętych prohibicją konopi indyjskich. To jednak nie koniec naszych działań i już 
teraz trwają prace nad wprowadzeniem wszystkich rodzajów licencji, aby otworzyć 
dostęp do kapitału i rozwinąć sieci wsparcia w celu stworzenia sprawiedliwej branży 
uprawy konopi indyjskich w stanie Nowy Jork i przygotowania naszych małych firm do 
osiągnięcia długoterminowego sukcesu”.  
  
Liderka Większościowa Zgromadzenia, Crystal Peoples-Stokes, powiedziała: „To 
ogłoszenie dowodzi, że realizujemy to, czego nie dokonał jeszcze żaden inny stan, 
skupiając się na osobach najbardziej pokrzywdzonych przez prohibicję konopi 
indyjskich i pomagając rolnikom w stanie Nowy Jork. Branża uprawy konopi indyjskich 
przyczyni się do rozwoju naszej gospodarki i stworzy nowe możliwości, a my musimy 
zadbać o to, by szanse na to mieli najbardziej zasługujący na to mieszkańcy stanu 



Nowy Jork. Wyrażam uznanie dla gubernator Hochul, Rady ds. Kontroli Konopi oraz 
Biura ds. Zarządzania Konopiami (Office of Cannabis Management, OCM) za podjęcie 
kroków mających na celu wdrożenie Ustawy o regulacji i opodatkowaniu marihuany 
(Marijuana Regulation and Taxation Act, MRTA) w sposób zgodny z jej założeniami”.  
  

Senator, Liz Krueger, powiedziała: „Ogłoszone dziś przez gubernator inicjatywy 
pomogą zagwarantować, że cele związane z równością i sprawiedliwością zawarte w 
ustawie MRTA zostaną osiągnięte, a rolnicy i małe firmy w stanie Nowy Jork będą 
stanowić podstawę rynku legalnego obrotu konopiami indyjskimi. Celem ustawy MRTA 
jest nie tylko zakończenie nieudanej wojny narkotykowej w stanie Nowy Jork, ale 
przede wszystkim podjęcie pozytywnych działań, które pomogą odbudować 
społeczności najbardziej poszkodowane przez prohibicję. Oferowanie pierwszych 
licencji detalicznych osobom, które zostały skazane za przestępstwa związane z 
marihuaną, jest dużym krokiem we właściwym kierunku i wprowadzi rynek na drogę, na 
której z powodzeniem będą mogli konkurować wnioskodawcy działający na zasadzie 
sprawiedliwości społecznej”.  

  
Inicjatywa dotycząca możliwości zasiewu obejmuje trzy programy:  
  

 Program Właścicieli Własnościowych (Equity Owners Lead Program): 

Zapewnia wnioskodawcom z kapitałem własnym warunkową licencję dla 

punktów sprzedaży detalicznej do użytku przez osoby dorosłe, umożliwiając im 

wejście na rynek sprzedaży produktów do takiego celu. Dzięki temu pierwszemu 

etapowi udzielania licencji kapitałowych będzie można korzystać z 

wyremontowanych lub przygotowanych do remontu lokali detalicznych oraz usług 

uzupełniających, a także z punktów sprzedaży zlokalizowanych w miejscach o 

dużym natężeniu ruchu.   

  

Przyjmowanie wniosków o te priorytetowe licencje rozpocznie się latem 2022 r. 
Przewiduje się, że pierwsze licencje zostaną wydane późnym latem lub wczesną 
jesienią 2022 r. Dzięki temu do końca 2022 roku punkty sprzedaży, których 
właścicielami są przedsiębiorcy, będą mogły prowadzić pierwszą w stanie Nowy 
Jork sprzedaż konopi indyjskich do użytku przez osoby dorosłe, jednocześnie 
przyspieszając realizację inwestycji w społecznościach w całym stanie, które 
najbardziej ucierpiały z powodu nieproporcjonalnego egzekwowania zakazu 
sprzedaży konopi indyjskich.  
  
W dniu dzisiejszym Rada nakazała OCM udostępnić do publicznego wglądu 
projekt przepisów dotyczących warunkowej licencji dla punktów sprzedaży 
detalicznej do użytku przez osoby dorosłe. Zgodnie z proponowanymi 
przepisami, aby uzyskać wstępną licencję, kandydat musi:   

o posiadać orzeczenie o popełnieniu przestępstwa związanego z konopiami 

indyjskimi, które miało miejsce przed wejściem w życie ustawy o regulacji i 



opodatkowaniu konopi indyjskich (MRTA) w dniu 31 marca 2021 r., lub 

posiadać rodzica, opiekuna, dziecko, małżonka lub osobę zależną, która 

popełniła przestępstwo związane z konopiami indyjskimi przed wejściem 

w życie ustawy o regulacji i opodatkowaniu konopi indyjskich (MRTA) w 

stanie Nowy Jork.   

o posiadać doświadczenie w prowadzeniu i zarządzaniu kwalifikującym się 

przedsiębiorstwem w stanie Nowy Jork.   

  

Ponadto przepisy zawierają informacje o tym, jakie materiały będą potrzebne do 
ubiegania się o wydanie warunkowej licencji dla punktów sprzedaży detalicznej i 
określają sposób, w jaki Biuro będzie rozpatrywać i oceniać wnioski. W kolejnym 
pakiecie przepisów zostaną określone wymogi dotyczące bezpiecznego 
prowadzenia punktów sprzedaży detalicznej.  

  

 Program Pierwszeństwa dla Rolników (Farmers First Program): zapewnia 

warunkową licencję dla hodowców konopi indyjskich do użytku przez osoby 

dorosłe dla kwalifikujących się rolników uprawiających konopie kannabinoidowe 

w stanie Nowy Jork, po raz pierwszy umożliwiając im ich uprawę na potrzeby 

rynku do użytku przez osoby dorosłe w tym stanie. Rolnicy muszą przestrzegać 

wymogów w zakresie zapewnienia jakości, zdrowia i bezpieczeństwa, 

opracowanych przez OCM. Ponadto muszą oni brać udział w programach 

mentorskich dotyczących zrównoważonego rozwoju i kapitału, które przyczynią 

się do powstania pierwszego pokolenia właścicieli własnościowych konopi 

indyjskich w całym łańcuchu dostaw. Te warunkowe licencje umożliwiają 

rolnikom uprawę konopi w sezonie wegetacyjnym w 2022 roku  

  
Rada zatwierdziła dziś wniosek o przyznanie warunkowej licencji dla hodowców 
konopi indyjskich i wyznaczyła termin otwarcia portalu do składania wniosków na 
15 marca. Uzyskanie licencji stało się możliwe dzięki ustawie podpisanej 22 
lutego przez gubernator Hochul. Więcej informacji na temat wymagań 
kwalifikacyjnych oraz uprawnień w ramach licencji, można znaleźć tutaj.   
  

 Program Inwestycji w Konopie Indyjskie na rzecz Równości Społecznej w 

Stanie Nowy Jork (New York Social Equity Cannabis Investment Program): 

gubernator Hochul zaproponowała wprowadzenie tego programu o wartości 200 

mln USD w swoim budżecie wykonawczym na rok 2023, który jako pierwszy w 

kraju zapewnia fundusze dla przedsiębiorców kapitałowych stojących na czele 

rynku konopi indyjskich do użytku przez osoby dorosłe. W ramach tego 

programu, branżowe opłaty licencyjne i kapitał prywatny wspierałyby rozwój 

placówek prowadzących sprzedaż detaliczną dla osób dorosłych, którym 

przyznano warunkową licencję na sprzedaż detaliczną dla osób dorosłych. 

Zgodnie z tą propozycją, Urząd ds. Budownictwa Stanu Nowy Jork (Dormitory 
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Authority of the State of New York, DASNY) zapewniłby wsparcie w postaci usług 

leasingowych i budowlanych w celu umieszczenia punktów sprzedaży w 

najlepszych lokalizacjach i wyremontowania ich tak, aby spełniały wymogi 

zdrowotne, bezpieczeństwa i ochrony. Finansowanie i usługi towarzyszące w 

ramach programu Inwestycji w Konopie Indyjskie z Udziałem Kapitału 

Społecznego (Social Equity Cannabis Investment Program) zmniejszyłyby 

bariery wejścia na rynek i zapewniłyby właścicielom firm z udziałem kapitału 

własnego długoterminowy sukces. Propozycja ta jest nadal przedmiotem dyskusji 

z władzami ustawodawczymi.   

   

  
###  
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