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GUBERNATOR HOCHUL OGŁASZA POWOŁANIE KOMISJI DS. PRZEBUDOWY 
WIĘZIEŃ  

  
Grupa ekspertów z dziedziny rozwoju społecznego i gospodarczego, 

nieruchomości, reformy wymiaru sprawiedliwości oraz administracji publicznej 
zbierze się, aby przeanalizować możliwość zmiany przeznaczenia zamkniętych 

zakładów karnych z korzyścią dla lokalnych społeczności  
  

Na współprzewodniczących mianowano prezes i dyrektor naczelną Empire State 
Development Hope Knight oraz prezesa Fundacji Forda Darrena Walkera  

  
  

Gubernator Kathy Hochul ogłosiła dziś powołanie Komisji ds. Przebudowy Więzień 
(Prison Redevelopment Commission), której celem jest przekształcenie zamkniętych 
zakładów karnych w innowacyjne miejsca do zagospodarowania w całym stanie Nowy 
Jork. W skład piętnastoosobowego zespołu, który po raz pierwszy został wspomniany w 
orędziu stanowym gubernator Hochul na rok 2022, wchodzą czołowi eksperci z 
dziedziny nieruchomości, rozwoju społecznego i gospodarczego, reformy wymiaru 
sprawiedliwości oraz administracji publicznej. Komisji przewodzić będą Hope Knight, 
komisarz, prezes i dyrektor naczelna Empire State Development, oraz Darren Walker, 
prezes Fundacji Forda.  
  
„W miarę wychodzenia stanu Nowy Jork z kryzysu cały czas szukamy sposobów na 
ożywienie gospodarki. Obejmuje to przekształcanie zamkniętych więzień stanowych w 
regionalne centra aktywności” – powiedziała gubernator Hochul. „Zgodnie z obietnicą 
złożoną w orędziu stanowym powołałam komisję złożoną z liderów sektora publicznego 
i prywatnego oraz ekspertów ds. rozwoju gospodarczego z całego kraju, aby jak 
najlepiej połączyć nasze cele dotyczące przemysłu i siły roboczej z planami działań, 
które pozwolą zaoszczędzić pieniądze podatników i przywrócić zaniedbane budynki do 
życia, stymulując jednocześnie rozwój gospodarczy. Naszym nadrzędnym celem jest 
umożliwienie mieszkańcom stanu Nowy Jork podjęcia pracy i jestem przekonana, że 
nowo utworzona Komisja ds. Przebudowy Więzień pomoże stworzyć plan działania, 
który to umożliwi”.  
  
Prezes, dyrektor naczelna i komisarz Empire State Development, Hope Knight, 
powiedziała: „Jestem dumna, że przyjęłam zaproszenie gubernator Hochul do objęcia 
funkcji współprzewodniczącej nowo utworzonej Komisji ds. Przebudowy Więzień, i 



cieszę się na współpracę z prezesem Fundacji Forda Darrenem Walkerem oraz 
ekspertami wchodzącymi w skład tego zespołu, który ma zrealizować wizję pani 
gubernator. Rozwój kadry pracowniczej jest priorytetem zarówno dla gubernator 
Hochul, jak i dla ESD, a przekształcenie byłych zakładów karnych w miejsca, które 
pomogą w zaspokojeniu potrzeb regionalnego przemysłu, pomoże zrewitalizować wiele 
obszarów w całym stanie, zmieniając je w centra innowacyjności”.  
  
Darren Walker, prezes Fundacji Forda, powiedział: „Zamykanie więzień ma 
zasadnicze znaczenie dla rozwiązania problemu masowej inkarceracji, ale na tym nie 
można poprzestać – aby mieć pewność, że wszyscy są traktowani sprawiedliwie, 
musimy przeprowadzić szczegółowe analizy i zbadać możliwości przebudowy zakładów 
karnych, które zapewnią jednostkom i społecznościom możliwości niezbędne do 
rozwoju gospodarczego. Jestem zaszczycony, że mogę dołączyć do powołanej przez 
gubernator Hochul Komisji ds. Przebudowy Więzień, która będzie podejmować 
działania w kierunku zmniejszenia liczby więźniów i poprawy dobrostanu społeczności 
w stanie Nowy Jork, aby zapewnić wszystkim jego mieszkańcom bezpieczeństwo, 
możliwości i sprawiedliwe traktowanie”.   
  
Elizabeth Gaynes, była prezes i dyrektor naczelna Osborne Association, 
powiedziała: „Ponad sto lat temu założyciel Osborne Association, który był strażnikiem 
w więzieniu Sing Sing, postanowił «zmienić tę kupę złomu w warsztat naprawczy». Od 
tego czasu Osborne działa na rzecz w przekształcania zakładów karnych pod kątem 
potrzeb ludzi, którzy je zamieszkują i odwiedzają oraz w nich pracują. W tym czasie 
otwarto i zamknięto dziesiątki zakładów karnych, ale dopiero powołanie tej komisji 
stworzyło tak szerokie możliwości w zakresie wzmocnienia gospodarki stanu Nowy Jork 
i zaspokojenia potrzeb społeczności zmagających się z problemami po zamknięciu 
lokalnych miejsc odosobnienia. Od ponad sześciu lat nasza organizacja – przy wsparciu 
stanu, miasta Nowy Jork, prywatnych filantropów, kredytodawców komercyjnych i 
mieszkańców Bronksu – pracuje nad przekształceniem zlikwidowanego zakładu 
karnego Fulton w centrum resocjalizacyjne, zapewniające mieszkania przejściowe dla 
ponad 130 osób wracających do życia w społeczeństwie po wyjściu z więzienia. Cieszę 
się, że podczas prac komisji będę mogła służyć swoim doświadczeniem zdobytym w 
ciągu dziesięcioleci działania w zakładach karnych we wszystkich częściach stanu. 
Mam też nadzieję, że we współpracy z innymi członkami ustalimy, jak najlepiej 
wykorzystać te obiekty dla dobra społeczności”.  
  
Dyrektor wykonawczy Stowarzyszenia Hrabstw Stanu Nowy Jork, Stephen 
Acquario, powiedział: „Hrabstwa doceniają działania gubernator Hochul na rzecz 
rozwiązania problemów społeczności lokalnych spowodowanych z zamykaniem 
stanowych zakładów karnych. Mamy wyjątkową okazję, aby zmienić przeznaczenie 
istniejącej infrastruktury w celu wspierania wzrostu gospodarczego. Z niecierpliwością 
czekam na możliwość wspólnego zbadania nowych pomysłów i strategii przekształcenia 
tych obiektów w aktywa, które poprawią sytuację naszych społeczności”.  
  
W ogłoszonym na początku tego roku w orędziu stanowym gubernator Hochul 
zapowiedziała powołanie komisji, której zadaniem będzie przeanalizowanie możliwości 



przebudowy zakładów karnych pod kątem potrzeb gospodarczych stanu oraz 
opracowanie jasnego i wiarygodnego planu działania. Oprócz placówek wskazanych 
przez gubernator Hochul jesienią ubiegłego roku, w ciągu ostatnich piętnastu lat na 
terenie stanu zamknięto ponad dwadzieścia zakładów karnych. Zamknięcie tych 
obiektów otwiera możliwości ich kreatywnego i produktywnego przekształcenia, 
otwierając drogę do pobudzenia inwestycji i tworzenia nowych miejsc pracy.  
  
W skład komisji wchodzą przedstawiciele agencji stanowych i fundacji, liderzy i 
interesariusze regionalni, a także eksperci ds. rozwoju gospodarczego, którzy skupią 
się na opracowaniu planu działania mającego na celu przekształcenie pustych 
zakładów karnych, które były często ważnymi ośrodkami zatrudnienia w 
społecznościach wiejskich, w nowe obiekty stymulujące rozwój społeczności. Dziś 
odbyło się pierwsze posiedzenie komisji.  
  
Oto skład komisji:   
      
Anthony Annucci, p. o. komisarza, Departament Więziennictwa i Nadzoru 
Społecznego Stanu Nowy Jork  
  
Erik Kulleseid, komisarz, Urząd ds. Parków, Rekreacji i Ochrony Zabytków Stanu 
Nowy Jork  
  
Jeanette Moy, komisarz, Biuro ds. Usług Ogólnych  
  
Robert Mujica, dyrektor, Wydział ds. Budżetu Stanu Nowy Jork  
  
Roberta Reardon, komisarz, Departament Pracy Stanu Nowy Jork  
  
Steve Acquario, dyrektor wykonawczy, Stowarzyszenie Hrabstw Stanu Nowy Jork  
  

Deborah Berke, partnerka-współzałożycielka, Deborah Berke Partners  

  
Heather Briccetti, prezes i dyrektor naczelna, Rada Biznesu Stanu Nowy Jork  
  
Jeff Buell, dyrektor, Redburn Development  
  
David Buicko, prezes i dyrektor naczelny, Galesi Group  
  
Penny Hill, dziekan ds. inicjatyw związanych z rozwojem gospodarczym i 
zatrudnieniem, Hudson Valley Community College  
  
Christa Hines, dyrektor wykonawcza, Hudson River Housing  
  
Stanley Richards, zastępca dyrektora naczelnego, Fortune Society  
  
Ryan Silva, dyrektor wykonawczy, Rada Rozwoju Gospodarczego Stanu Nowy Jork  



  
Deanna Van Buren, założycielka, Designing Justice + Designing Spaces  
  
Komisja będzie zbierać się wielokrotnie w tym roku, aby prowadzić dyskusje na temat 
polityki, zapoznać się z prezentacjami ekspertów branżowych i określić obszary 
wymagające głębszej analizy. Aby usprawnić prace analityczne, władze stanowe i ESD 
nawiążą współpracę z interesariuszami reprezentującymi region każdego zakładu 
karnego w celu poznania lokalnych opinii dotyczących przyszłego wykorzystania 
obiektów zgodnie z potrzebami poszczególnych obszarów. Po zakończeniu tego 
procesu komisja sporządzi publiczny raport zawierający zalecenia dotyczące dalszych 
działań.  
  
Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej Komisji ds. Przebudowy 
Więzień w stanie Nowy Jork.  
  

P.o. komisarza Departamentu Więziennictwa i Nadzoru Społecznego, Anthony J. 
Annucci, powiedział: „W czasie ekspansji naszego departamentu na początku lat 90. 
społeczności w całym stanie Nowy Jork z zadowoleniem przyjęły budowę nowych 
zakładów karnych. Dziś liczba więźniów maleje i zakłady karne są zamykane, dlatego 
musimy znaleźć nowe zastosowania dla tych obiektów w celu poprawy sytuacji 
społeczności, które przez dziesięciolecia się z nich utrzymywały”.  

  

Erik Kulleseid, komisarz Urzędu ds. Parków, Rekreacji i Ochrony Zabytków Stanu 
Nowy Jork, powiedział: „Jestem zaszczycony, mogąc współpracować z innymi 
wybitnymi członkami Komisji ds. Przebudowy Więzień. Moja agencja chętnie pomoże w 
zmianie przeznaczenia tych obiektów w celu pobudzenia wzrostu gospodarczego i 
tworzenia nowych miejsc pracy, a także promowania rozwoju społeczności lokalnych i 
zachowania lokalnego dziedzictwa”.  
  
Komisarz Biura ds. Usług Ogólnych Stanu Nowy Jork, Jeanette Moy, powiedziała: 
„Gubernator Hochul traktuje priorytetowo zmianę przeznaczenia zamkniętych zakładów 
karnych w całym stanie. Jako członkini nowej Komisji ds. Przebudowy Więzień cieszę 
się na współpracę z przedstawicielami sektora publicznego, prywatnego i non profit, w 
ramach której będziemy badać możliwości przekształcenia tych nieruchomości w taki 
sposób, aby wzmocnić gospodarkę stanu Nowy Jork i zapewnić korzyści lokalnym 
społecznościom”.  
  
Dyrektor Wydziału ds. Budżetu, Robert F. Mujica Jr., powiedział: „Nowa komisja 
umożliwi zmianę przeznaczenia tych obiektów i poprawę sytuacji lokalnych 
społeczności, zwłaszcza na północy stanu. Jestem dumny, że mogę zasiadać w tej 
ważnej komisji u boku interesariuszy z administracji publicznej, grup lobbystycznych i 
sektora prywatnego w celu realizacji wizji gubernator Hochul dotyczącej ożywienia 
gospodarki w całym stanie Nowy Jork”.  
  
Komisarz Departamentu Pracy Stanu Nowy Jork, Roberta Reardon, powiedziała: 
„Stan Nowy Jork zawsze dobrze sobie radził z rewitalizacją i zmianą przeznaczenia 
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zamkniętych obiektów. Rewitalizacja oznacza szansę na stworzenie nowych możliwości 
zatrudnienia dla mieszkańców lokalnych społeczności. Jestem dumna, że mogę 
współpracować z największymi umysłami ekonomicznymi w stanie Nowy Jork, 
poszukując rozwiązań, które dadzą początek nowym projektom rewitalizacyjnym z 
korzyścią dla społeczności i wykwalifikowanej kadry pracowniczej”.  
  
Deborah Berke, partnerka-współzałożycielka Deborah Berke Partners, 
powiedziała: „Nadszedł czas, aby nadać nowy cel tym obiektom oraz przywrócić je 
lokalnym społecznościom. To także okazja do nawiązania nowych oraz naprawienia 
dotychczasowych relacji z otoczeniem i lokalnymi mieszkańcami”.  
  
Heather Briccetti, prezes i dyrektor naczelna Rady Biznesu Stanu Nowy Jork, 
powiedziała: „Dzięki działaniom gubernator Hochul stan Nowy Jork i firmy z sektora 
prywatnego mogą zacząć inwestować w rzeczywiste możliwości rozwoju 
gospodarczego w wielu miejscowościach w północnej części stanu, gdzie potrzebny jest 
nowy start lub rozszerzenie możliwości gospodarczych. Cieszę się, że mogę brać w tym 
udział, i jestem dumna, że należę do grupy, której powierzono to ważne zadanie”.  
  
Jeffrey Buell, dyrektor Redburn Development, powiedział: „W całym stanie Nowy 
Jork pojawiają się możliwości poprawy przyszłej sytuacji lokalnych społeczności. 
Zadaniem naszej grupy jest stworzenie planu przebudowy, który pozwoli zapomnieć o 
trwających całe pokolenia opresjach. Kwestia osiągnięcia dobrobytu gospodarczego 
jest bardzo zróżnicowana i nie ma tu jednego uniwersalnego rozwiązania, dlatego 
jestem zaszczycony, że mogę uczestniczyć w tej inicjatywie i realizować to ambitne 
zadanie”.  
  
David Buicko, prezes i dyrektor naczelny Galesi Group, powiedział: „Cieszę się, że 
jestem członkiem tej komisji i mogę pomóc gubernator Hochul w pełnym wykorzystaniu 
możliwości rozwoju gospodarczego, jakie daje zmiana przeznaczenia byłych stanowych 
zakładów karnych dla dobra lokalnych społeczności. Galesi Group ma duże 
doświadczenie w przebudowie byłych obiektów rządowych, tworzeniu możliwości 
gospodarczych i miejsc pracy oraz znajdowaniu nowych zastosowań dla zamkniętych 
obiektów. Nie mogę się doczekać rozpoczęcia pracy”.  
  
Penny Hill, dziekan ds. inicjatyw związanych z rozwojem gospodarczym i 
zatrudnieniem w Hudson Valley Community College, powiedziała: „Rozwój 
gospodarczy jest zawsze związany z rozwojem kadry pracowniczej. Poprawa sytuacji 
gospodarczej nie jest możliwa bez wykwalifikowanej i dynamicznej kadry. W wielu 
branżach obserwuje się rosnący niedobór wykwalifikowanych pracowników, co 
negatywnie wpływa na poziom obsadzenia kluczowych stanowisk. Jako 
przedstawicielce Hudson Valley Community College zależy mi na rewitalizacji i zmianie 
przeznaczenia tych obiektów, a także rozszerzeniu możliwości rozwoju kadry 
pracowniczej oraz realizacji inicjatyw szkolenia zawodowego w całym stanie. Dzięki 
temu więcej mieszkańców stanu Nowy Jork będzie mogło pracować na lepiej płatnych, 
specjalistycznych stanowiskach, co pozwoli też zaspokoić potrzeby lokalnych branż w 



zakresie siły roboczej. Cieszę się, że będę mogła pracować przy tym ciekawym 
projekcie”.  
  
Christa Hines, biegła księgowa i dyrektor wykonawcza Hudson River Housing, 
Inc., powiedziała: „Misją Hudson River Housing jest tworzenie możliwości rozwoju dla 
ludzi i miejsc, w których żyją. Z niecierpliwością czekam na rozpoczęcie prac Komisji 
ds. Przebudowy Więzień, aby pomóc w osiągnięciu celu, jakim jest przekształcenie 
zamkniętych zakładów karnych w stanie Nowy Jork w miejsca stymulujące rozwój 
gospodarczy i społeczny. W miarę postępów prac będziemy brać pod uwagę opinie 
mieszkańców i lokalnych liderów społeczności z całego stanu na temat optymalnych 
metod realizacji tego celu oraz dzielić się doświadczeniami w tworzeniu dobrze 
prosperujących kompleksów mieszkań niedrogiego zakwaterowania i pobudzaniu 
rozwoju lokalnych społeczności”.  
  
Stanley Richards, zastępca dyrektora naczelnego Fortune Society, powiedział: 
„Dziękuję gubernator Hochul za działania na rzecz zmniejszenia liczby zakładów 
karnych na terenie stanu i zmiany przeznaczenia tych obiektów w celu zapewnienia 
możliwości gospodarczych społecznościom i osobom, które najbardziej dotknął ten 
problem. Zamknięcie tych zakładów karnych stanowi potwierdzenie dążenia władz 
stanu do zmniejszenia zależności od masowej inkarceracji i poprawy sytuacji pokoleń 
ludzi, którzy doświadczyli traumatycznych przeżyć i trwałych skutków uwięzienia. Mamy 
nadzieję, że to działanie będzie początkiem nowej ery możliwości gospodarczych dla 
społeczności, które najbardziej ucierpiały w związku z masową inkarceracją, a tym 
samym przyczyni się do poprawy sytuacji w stanie Nowy Jork”.   
  

Ryan Silva, dyrektor wykonawczy Rady Rozwoju Gospodarczego Stanu Nowy 
Jork (New York State Economic Development Council, NYSEDC), powiedział: 
„Adaptacyjna zmiana przeznaczenia obiektów to kluczowy element rozwoju 
gospodarczego, wymagający strategicznego planu i partnerstwa między sektorem 
publicznym, prywatnym, akademickim i non profit. W imieniu NYSEDC dziękuję 
gubernator Hochul za powołanie tej komisji, a także za możliwość podzielenia się 
doświadczeniem w imieniu naszych członków. Liczymy na udaną współpracę ze 
wszystkimi członkami komisji w celu opracowania planu, który pozwoli zmodernizować 
te obiekty, stworzyć możliwości gospodarcze i poprawić jakość życia w całym stanie 
Nowy Jork”.  
  

Deanna Van Buren, założycielka Designing Justice and Designing Spaces, 
powiedziała: „Designing Justice + Designing Spaces (DJDS) jako jedyna firma 
architektoniczna zajmująca się infrastrukturą związaną ze zwalczaniem zjawiska 
masowej inkarceracji i poprawą sytuacji lokalnych społeczności z radością bierze udział 
w tym przedsięwzięciu, którego celem jest zmiana przeznaczenia zamkniętych 
zakładów karnych w stanie Nowy Jork. Nasze doświadczenie w przebudowie 
miejskiego aresztu śledczego we współpracy z byłą burmistrz Atlanty Keishą Lance 
Bottoms dowodzi, że udział społeczności lokalnej w procesie zastępowania uwięzienia 
opieką może przynieść efekty rewitalizacyjne. DJDS specjalizuje się w projektowaniu i 
budowaniu alternatywnych rozwiązań dla zakładów karnych – «ekosystemu opieki», 



który obejmuje specjalne mieszkania dla byłych więźniów, miejsca dla osób po ciężkich 
przejściach, ośrodki nowych szans, edukację, inwestycje naprawcze i ośrodki dla 
młodzieży”.  

  

Senator stanowa Julia Salazar powiedziała: „Gubernator Hochul dotrzymała swojej 
obietnicy i powołała tę komisję. Rozszerza ona zakres reformy więziennictwa poprzez 
przekształcenie zamkniętych zakładów karnych w obiekty z nowymi miejscami pracy i 
możliwościami dla lokalnych społeczności. Utworzone nowe miejsca pracy nie będą już 
opierać się na więziennictwie jako sile napędowej gospodarki stanu Nowy Jork. Cieszę 
się z inicjatyw współpracy i przywództwa reprezentowanych przez tę komisję i z 
niecierpliwością czekam na dalsze pomysły oraz zalecenia”.  

  
  

###  
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