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GUBERNATOR HOCHUL OGŁASZA ZAWARCIE POROZUMIENIA PUBLICZNO-
PRYWATNEGO ZAPEWNIAJĄCEGO POZOSTANIE BUFFALO BILLS W STANIE 

NOWY JORK  
  

Inwestycja rządu stanu Nowy Jork w wysokości 600 mln USD – mniej niż połowa 
kosztów budowy stadionu – zostanie uzupełniona inwestycjami NFL, właścicieli 

Billsów i władz hrabstwa Erie, dzięki czemu drużyna pozostanie w Buffalo na 
kolejne 30 lat  

  
Największy projekt budowlany w historii regionu Western New York będzie 

realizowany z wykorzystaniem pracowników ze związków zawodowych, co ma 
przyczynić się do stworzenia 10 000 miejsc pracy w sektorze budowlanym  

  
Wpływy ekonomiczne drużyny pozwolą pokryć ponad 100 procent publicznego 

udziału w finansowaniu stadionu  
  
  

Gubernator Kathy Hochul i naczelnik hrabstwa Erie, Mark Poloncarz, ogłosili dzisiaj 
zawarcie porozumienia pomiędzy rządem stanu Nowy Jork, władzami hrabstwa Erie i 
klubem ligi NFL, Buffalo Bills, w sprawie budowy nowego stadionu o wartości 1,4 mld 
USD w Orchard Park. Negocjacje prowadzone przez gubernator Hochul zapewniły 30-
letnie zobowiązanie Billsów do pozostania w Buffalo oraz łączną kwotę 550 mln USD od 
NFL i przedstawicieli Billsów – zatwierdzoną dziś przez właścicieli NFL. Propozycja 
gubernatora w budżecie stanowym opiewa na 600 mln USD, a władze hrabstwa Erie 
przeznaczą na ten cel 250 mln USD. Wpływy ekonomiczne i podatkowe wygenerowane 
przez drużynę pokryją ponad 100 procent kosztów nowego stadionu poniesionych przez 
społeczeństwo.  
  

„Przystępując do negocjacji, starałam się odpowiedzieć na trzy pytania: jak długo 
możemy utrzymać Billsów w Buffalo, jak możemy upewnić się, że ten projekt przyniesie 
korzyści ciężko pracującym mężczyznom i kobietom w regionie Western New York oraz 
jak możemy uzyskać najlepszą ofertę dla podatników?”, powiedziała gubernator 
Hochul. „Cieszę się, że po miesiącach negocjacji uzyskaliśmy najlepsze z możliwych 
odpowiedzi – Billsi pozostaną w Buffalo na kolejne 30 lat, projekt pozwoli na stworzenie 
10 000 miejsc pracy w związkach zawodowych, a mieszkańcy stanu Nowy Jork mogą 
być pewni, że ich inwestycja zwróci się dzięki aktywności gospodarczej, jaką 
wygeneruje drużyna”.  



 

 

  
Franczyza Buffalo Bills jest sprawdzonym czynnikiem ekonomicznym dla regionu 
Buffalo i całego stanu. Działalność Billsów przynosi 27 mln USD rocznie w postaci 
bezpośrednich podatków od dochodów, sprzedaży i użytkowania dla rządu stanu Nowy 
Jork, władz hrabstwa Erie i Buffalo. Dochody te będą rosły i w ciągu 30-letniego okresu 
dzierżawy wyniosą łącznie ponad 1,6 mld USD. Ponadto kibice, którzy przyjeżdżają na 
mecze z całego stanu Nowy Jork, Stanów Zjednoczonych i Kanady i wydają na miejscu 
pieniądze, których przeciwnym razie nie wydaliby w regionie, generują rocznie ponad 
385 mln USD wpływu na gospodarkę.  
  
Właściciele Buffalo Bills, Terry i Kim Pegula, powiedzieli: „Zrobiliśmy dziś kolejny 
krok w kierunku umocnienia naszego wspólnego celu, jakim jest budowa nowego 
stadionu dla Buffalo Bills w Orchard Park. Jesteśmy wdzięczni gubernator Hochul i jej 
zespołowi za poświęcony czas, zaangażowanie i pracę włożoną w ten proces. Choć do 
przekroczenia linii bramkowej pozostało jeszcze kilka jardów, uważamy, że partnerstwo 
publiczno-prywatne między rządem stanu Nowy Jork, władzami hrabstwa Erie pod 
przewodnictwem Marka Poloncarza oraz przedstawicielami Narodowej Ligi Futbolowej 
doprowadzi nas do celu”.  
  

Naczelnik hrabstwa, Mark Poloncarz, powiedział: „Buffalo Bills jest nieodłącznym 
elementem tożsamości każdego mieszkańca regionu Western New York. Niezwykle 
ważne było zawarcie porozumienia, które zapewniłoby drużynie pozostanie w Buffalo, a 
jednocześnie stanowiłoby korzystne rozwiązanie dla mieszkańców hrabstwa Erie i stanu 
Nowy Jork. Właśnie takie porozumienie osiągnęliśmy: Billsi będą grać w Buffalo przez 
następne 30 lat; przy projekcie będzie pracować 10 000 osób zatrudnionych w 
związkach zawodowych branży budowlanej; a władze hrabstwa nie będą już ponosić 
rocznych kosztów operacyjnych i kapitałowych, co pozwoli zaoszczędzić jego 
podatnikom dziesiątki milionów w okresie obowiązywania umowy. Dziękuję gubernator 
Kathy Hochul, a także Terry'emu i Kim Pegula za ciężką pracę w ostatnich miesiącach 
w celu osiągnięcia sprawiedliwego porozumienia dla wszystkich.  

  
Udział finansowania publicznego jest mniejszy niż w poprzednich umowach 
dotyczących budowy stadionu. W 1973 r. budowa stadionu Highmark Stadium została w 
100 procentach sfinansowana ze środków publicznych, podobnie jak renowacja i 
budowa obiektu treningowego w 1998 r. 73 procent remontu w 2013 r. zostało 
sfinansowane ze środków publicznych. Propozycja obejmuje jedynie 60,7 procent 
finansowania publicznego, czyli znacznie mniej niż inne umowy dotyczące stadionów 
NFL zawarte ostatnio na porównywalnych rynkach. Udział rządu stanu wynosi 43 
procent.  
  
Zawarte na okres 30 lat porozumienie dotyczy budowy nowego stadionu na minimum 
60 000 miejsc w Orchard Park, w hrabstwie Erie, który zostanie zaprojektowany i 
wybudowany przez przedstawicieli Buffalo Bills. Porozumienie obejmuje zobowiązanie 
Billsów do gry na nowym stadionie przez następne 30 lat. Właściciele Billsów 
niezwłocznie rozpoczną prace projektowe nad nowym stadionem, a wszystkie strony 



 

 

rozpoczną negocjacje w sprawie przedłużenia obecnej umowy dzierżawy stadionu 
Highmark Stadium, która wygasa w 2023 r.  
  
Przewiduje się, że projekt stadionu przyczyni się do powstania około 10 000 miejsc 
pracy przy budowie i będzie realizowany z wykorzystaniem pracowników ze związków 
zawodowych zgodnie z umową o pracę w ramach projektu (Project Labor Agreement, 
PLA). Właściciele Billsów będą negocjować umowę PLA z Radą Budownictwa i Branży 
Budowlanej Miasta Buffalo (Building and Construction Trades Council of Buffalo), w 
stanie Nowy Jork i okolicach, działającą w ramach AFL-CIO, w imieniu zrzeszonych w 
niej lokalnych związków zawodowych. Porozumienie wymaga, aby Billsi wyrazili zgodę 
na zawarcie umowy o korzyściach społecznych, która ma być przedmiotem negocjacji.  
  
Władze hrabstwa Erie przekażą na rzecz stanu prawo własności do obecnego stadionu 
i przyległego kompleksu, który obejmuje obiekty treningowe i powierzchnie biurowe. 
Rząd stanu będzie właścicielem nowego stadionu i przylegającego do niego kompleksu, 
który zostanie wydzierżawiony Billsom. W przypadku niewywiązania się z umowy przez 
przedstawicieli Billsów, rząd stanu i władze hrabstwa mają prawo skierować sprawę do 
sądu w celu wyegzekwowania warunków braku przeniesienia. Nowy stadion może być 
wykorzystywany do celów związanych z działalnością obywatelską, takich jak, w razie 
potrzeby, akcje szczepień i wybory, a także w sytuacjach kryzysowych.  
  
Prezes Rady Budownictwa i Branży Budowlanej Stanu Nowy Jork, Gary 
LaBarbera, powiedział: „Pragniemy podziękować gubernator Hochul, rodzinie Pegula i 
Buffalo Bills za uczynienie pracowników ze związków zawodowych centralnym punktem 
projektu budowy nowego stadionu Bills Stadium. Nowy stadion Bills Stadium pozwoli na 
stworzenie 10 000 dobrze płatnych miejsc pracy w związkach zawodowych, a po dwóch 
trudnych latach pandemii ta publiczno-prywatna inwestycja jest dokładnie tym, czego 
ciężko pracujące rodziny w regionie Western New York potrzebują. W imieniu 200 000 
pracowników związków zawodowych, których reprezentujemy w całym stanie, Rada 
Budownictwa i Branży Budowlanej Stanu Nowy Jork z dumą wspiera ten projekt, a nasi 
członkowie z niecierpliwością oczekują na rozpoczęcie pracy i pozostanie Billsów w 
regionie Western New York”.  
  
Przewodniczący organizacji AFL-CIO w stanie Nowy Jork, Mario Cilento, 
powiedział: „Dziękujemy gubernator Hochul za dotrzymanie obietnicy dotyczącej 
pozostania Buffalo Bills w regionie Western New York. Jest to bardzo potrzebna 
inwestycja w tym regionie, która na długie lata zapewni pracownikom możliwość 
utrzymania miejsca zamieszkania i pracy na stadionie i jego okolicach. Dochody 
generowane przez społeczność biznesową i pracowników pozwolą wzmocnić naszą 
bazę podatkową i umożliwią nam dalsze świadczenie usług publicznych w całym stanie, 
na których wszyscy polegamy. Jesteśmy dumni z tego, że stadion zostanie zbudowany 
przez pracowników ze związków zawodowych, czyli najlepiej wyszkolonych i najbardziej 
wykwalifikowanych pracowników w kraju, co pozwoli nam cieszyć się stadionem przez 
kolejne pokolenia”.  
  



 

 

Komisarz NFL, Roger Goodell, powiedział: „Cieszymy się z ogromnego postępu, jaki 
poczyniono w realizacji planu, który zapewni fanom Billsów światowej klasy obiekt, na 
jaki zasługują w regionie Western New York. Doceniamy niezwykłe przywództwo i 
partnerstwo gubernator Hochul, senatora Schumera i naczelnika hrabstwa Erie – 
Poloncarza. Będziemy kontynuować ścisłą współpracę z nimi i rodziną Pegulas, aby 
urzeczywistnić tę ekscytującą wizję”. Rodzina Pegulas nieustannie demonstruje swoje 
zaangażowanie w Buffalo, rynku, który od pokoleń wspiera NFL. Nowy stadion będzie 
kolejnym fundamentem, dzięki któremu Billsi pozostaną konkurencyjni w regonie 
Western New York przez kolejne dziesięciolecia”.  
  

Pełniąca obowiązki komisarz Empire State Development i kandydatka na 
stanowisko prezesa, Hope Knight, powiedziała: „Billsi są ogromną siłą napędową 
gospodarki regionu Western New York i nie tylko. W trakcie rozmów na temat stadionu 
Bills zegar tykał, a przyszłość drużyny i miliony dolarów przychodu wisiały na włosku – 
ale tak jak najlepsi rozgrywający, gubernator Hochul podjęła zwycięską decyzję, aby 
Billsi pozostali w Buffalo. Gratuluję wszystkim, którzy dostrzegli, jak ważne jest, aby 
Billsi pozostali w stanie Nowy Jork, co przyniesie obopólne korzyści kibicom, firmom i 
władzom miejskim”.  

  
Senator stanu, Sean Ryan, powiedział: „Od pokoleń Buffalo Bills są wpisani w ducha 
regionu Western New York. Zarówno w złych, jak i w dobrych czasach wszyscy 
wspólnie kibicowaliśmy drużynie z naszego rodzinnego miasta. Wkraczając w nową erę 
dla Billsów, wiem, że wszyscy jesteśmy wdzięczni za to, że będą oni obecni w WNY 
przez następne dziesięciolecia, a jednocześnie, że udało się stworzyć projekt z 
pracownikami związków zawodowych, który zdarza się raz na pokolenie. Dziękuję 
gubernator Hochul i naczelnikowi hrabstwa, Poloncarzowi, za ich ciężką pracę, dzięki 
której ten dzień stał się możliwy, oraz za zawarcie długoterminowego porozumienia, 
które pozwoli podatnikom w stanie zrekompensować swoje początkowe inwestycje”.  
  

Senator stanu, Tim Kennedy, powiedział: „Buffalo Bills są częścią tego, kim jesteśmy 
jako społeczność. Wyrażam uznanie dla gubernator Hochul i naczelnika hrabstwa, 
Poloncarza, za zapewnienie, że Billsi pozostaną w Buffalo, czy tu, gdzie jest ich 
miejsce. Ta strategiczna inwestycja będzie stymulować naszą gospodarkę, stworzy 
możliwości dla naszych pracowników i spowoduje ponowne zainteresowanie naszym 
regionem i stanem na poziomie krajowym”.  
  

Liderka większości, Crystal Peoples-Stokes, powiedziała: „Gratuluję wszystkim 
negocjującym stronom osiągnięcia nowego porozumienia w sprawie stadionu, dzięki 
któremu nasi ukochani Buffalo Bills pozostaną w WNY. Z niecierpliwością czekam na 
zapoznanie się z warunkami i szczegółami tego porozumienia, jednocześnie pracując 
nad stworzeniem umowy o korzyściach dla społeczności lokalnej, aby wykorzystać tę 
jedyną w swoim rodzaju okazję do rozwoju”.  
  
Burmistrz Buffalo, Byron Brown, powiedział: „Pragnę pogratulować gubernator 
Hochul pomyślnego wynegocjowania nowego porozumienia dotyczącego budowy 
stadionu, dzięki któremu nasi ukochani Buffalo Bills pozostaną w regionie Western New 



 

 

York. Dziękuję gubernator Hochul, naczelnikowi hrabstwa Erie Poloncarzowi, Terry'emu 
i Kim Pegula oraz komisarzowi NFL, Rogerowi Goodellowi, za wspólną pracę, dzięki 
której Buffalo pozostanie miastem NFL w najbliższej przyszłości”.  
  

###  

 
Dodatkowe wiadomości są dostępne na stronie www.governor.ny.gov 

Stan Nowy Jork | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418  
 

ZREZYGNUJ 

 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2F&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C21d57731d01e4971fee708da10cbd526%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637840764899941612%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=FWylD0LfScIFJLnZ88ajdxbRGX0oNMPsfGRMnaL0wC8%3D&reserved=0
mailto:press.office@exec.ny.gov
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fit.cwnls.com%2Fapp%2Fitpage.nsf%2Funsubscribe.xsp%3Faction%3Dunsubscribe%26id%3D1100PRES75D0E396A30C258B8525881300523A5900000000000000000000000000000000&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C21d57731d01e4971fee708da10cbd526%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637840764899941612%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=0GQqJGXXb%2B5KcoHJr9lP7qjXAESBYSO%2F5cu7PlGxNLc%3D&reserved=0

