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GUBERNATOR HOCHUL OGŁASZA ZNACZĄCY POSTĘP W KIERUNKU 
PROMOWANIA RÓWNEGO DOSTĘPU DO KONOPI INDYJSKICH  

  
Zespół inwestycyjny kierowany przez przedstawicieli mniejszości wybrany do 
zarządzania funduszem o wartości 200 mln USD, który ma wspierać równość 

społeczną w branży konopi indyjskich  
  

Podmiot kierowany przez gwiazdę NBA Chrisa Webbera, znaną 
przedsiębiorczynię Lavettę Willis, liderkę finansową Suzanne Shank i byłego 

kontrolera finansowego miasta Williama Thompsona  
  

Gubernator ogłosiła również powołanie stanowej Rady Doradczej ds. Konopi 
Indyjskich, która będzie wypłacać dotacje wspólnotowe i wspierać rozwój rynku 

konopi w stanie Nowy Jork  
  
  

Gubernator Kathy Hochul ogłosiła dziś kolejne kroki w kierunku zwiększenia 
sprawiedliwości w rozwijającym się w stanie Nowy Jork przemyśle konopi indyjskich. 
Dzisiejsze ogłoszenie obejmuje wybór zespołu inwestycyjnego kierowanego przez 
mniejszości, Impact Ventures, LLC, którego zadaniem będzie sponsorowanie i 
zarządzania stanowym Funduszem Inwestycyjnym na rynku Konopi Indyjskich z 
Udziałem Kapitału Społecznego (Social Equity Cannabis Investment Fund) o wartości 
200 mln USD. Impact Ventures to wspólne przedsięwzięcie podmiotu kierowanego 
przez znanego w świecie NBA przedsiębiorcę Chrisa Webbera, który jest obecnie 
aktywnym partnerem w funduszu finansującym przedsięwzięcia związane z konopiami 
indyjskimi, przedsiębiorcy Lavetty Willis, która również jest partnerem w przedsięwzięciu 
związanym z konopiami indyjskimi i posiada bogate doświadczenie w budowaniu marki, 
a także firmy związanej z Siebert Williams Shank, jedną z wiodących w kraju firm 
bankowości inwestycyjnej, której właścicielami są członkowie mniejszości i kobiety, 
która będzie kierowana przez dyrektor generalną SWS Suzanne Shank i dyrektora 
administracyjnego SWS, Williama Thompsona, który jest byłym kontrolerem 
finansowym miasta Nowy Jork.  
  
„Dziś stan Nowy Jork robi ważny krok naprzód w tworzeniu miejsc pracy i możliwości 
dla osób, które w przeszłości były nadmiernie często karane za wykroczenia związane z 
konopiami indyjskimi”, powiedziała gubernator Hochul. „Tworząc nowy przemysł w 



stanie Nowy Jork, jestem dumna, że widzimy rzeczywisty postęp w zaspokajaniu 
potrzeb ekonomicznych naszych przyszłych przedsiębiorców”.  
  
Gubernator Hochul ogłosiła również mianowanie nowych członków stanowej Rady 
Doradczej ds. Konopi Indyjskich (Cannabis Advisory Board), która wraz z Biurem ds. 
Zarządzania Konopiami Indyjskimi (Office of Cannabis Management) będzie pracować 
nad stworzeniem sprawiedliwego i integracyjnego przemysłu legalnych konopi 
indyjskich w stanie Nowy Jork.  
  

„Naszym obowiązkiem jest stworzenie odpowiedzialnego społecznie przemysłu konopi 
indyjskich w stanie Nowy Jork, który zapewni miejsca pracy i możliwości dla 
mniejszości, które przez długi czas były narażone na niesprawiedliwe egzekwowanie 
prawa w zakresie używania konopi indyjskich”, powiedział wicegubernator Antonio 
Delgado. „Dzięki dzisiejszemu ogłoszeniu stan Nowy Jork stworzy sprawiedliwy i 
integracyjny przemysł konopi indyjskich ze sprawiedliwymi środkami egzekwowania 
prawa, które zapewniają równe szanse osobom kolorowym”.  
  
Liderka większości Senatu, Andrea Stewart-Cousins, powiedziała: „Z dumą i 
przekonaniem mianowałam Ebro Dardena, Alexa Alvareza i Nikki Kateman do Rady 
Doradczej ds. Konopi Indyjskich. Dziękuję im za udział w tej historycznej inicjatywie i 
zaangażowanie w wypełnianie obowiązków związanych z tym stanowiskiem. Ich 
różnorodne wykształcenie i doświadczenie pomoże zapewnić, że w stanie Nowy Jork 
będzie istniał uczciwy i sprawiedliwy rynek konopi indyjskich do użytku dorosłych. Z 
niecierpliwością czekam na ich pracę”.  

  

Przewodniczący Zgromadzenia, Carl Heastie, powiedział: „Kiedy uchwaliliśmy 
Ustawę o regulacji i opodatkowaniu konopi indyjskich (Marijuana Regulation and Tax 
Act, MRTA) i zalegalizowaliśmy używanie marihuany przez osoby dorosłe, bardzo 
ważne było, abyśmy zrobili to w sposób, który nie pozostawi w tyle społeczności, które 
w przeszłości zostały zniszczone przez stanowe i federalne prawo narkotykowe. Rada 
Doradcza ds. Konopi Indyjskich jest kluczowym elementem w urzeczywistnianiu tego 
celu w przyszłości. Jestem dumny, że mogę mianować Arthura A. Duncana II, Chandre 
Redfern i Armando Rosado jako członków zarządu i cieszę się, że wykorzystają oni 
swoje doświadczenie w tworzeniu procesu przyznawania dotacji, który będzie 
reinwestował w nasze społeczności i w programy, które poprawią życie mieszkańców 
stanu Nowy Jork”.  
  

Liderka większości w Zgromadzeniu, Crystal Peoples-Stokes, powiedziała: „Zbyt 
długo społeczności kolorowe były obiektem dyskryminującej polityki sądownictwa 
karnego i ponosiły poważne konsekwencje za posiadanie niewielkich ilości marihuany, 
podczas gdy inni nigdy nie byli aresztowani ani nie stawiano im zarzutów. Moi koledzy i 
ja bardzo świadomie przygotowaliśmy projekt ustawy, aby umożliwić udział w tej nowej 
branży osobom, który w największym stopniu dotykały konsekwencje. Przeszkodę w 
realizacji tego marzenia stanowi dostęp do kapitału. Bardzo się cieszę, że tacy 
profesjonaliści jak Webber i Siebert pomagają administracji stanowej w 
urzeczywistnieniu tych wizji”.  
  



Prezydent DASNY, Reuben McDaniel III, powiedział: „Stan Nowy Jork jest 
osamotniony w rozwiązywaniu kluczowych barier w dostępie do kapitału i rynku, które 
powstrzymywały przedsiębiorców należących do mniejszości, kobiet i zaangażowanych 
w sprawy sprawiedliwości społecznej w każdym innym stanie w kraju. „Jestem dumny z 
roli, jaką Urząd ds. Budownictwa Stanu Nowy Jork (Dormitory Authority of the State of 
New York, DASNY) odegrał w programie, który pomoże zbudować pokoleniowe 
bogactwo, które było poza zasięgiem dla zbyt wielu naszych obywateli, i który odniesie 
sukces w tworzeniu równości społecznej, podczas gdy tak wiele innych programów 
stanowych zawiodło”.  
  
Fundusz Inwestycyjny na rynku Konopi Indyjskich z Udziałem Kapitału 
Społecznego (Social Equity Cannabis Investment Fund)  
  

Fundusz Inwestycyjny na rynku Konopi Indyjskich z Udziałem Kapitału Społecznego, 
który został zatwierdzony jako część budżetu na lata 2022-2023 przez gubernator 
Hochul i Legislaturę stanu Nowy Jork, jest publiczno-prywatną spółką, która zostanie 
utworzona w celu zapewnienia przedsiębiorcom społecznym możliwości odniesienia 
sukcesu w nowo powstałej w stanie Nowy Jork branży konopi indyjskich do użytku osób 
dorosłych. Umożliwi on władzom stanowym zainwestowanie w prywatny fundusz w celu 
sfinansowania wynajmu i wyposażenia do 150 warunkowych detalicznych punktów 
sprzedaży dla dorosłych w stanie Nowy Jork, prowadzonych przez osoby, które 
poniosły konsekwencje z powodu niesprawiedliwego egzekwowania przepisów 
dotyczących marihuany. Jest to pierwsza tego typu inicjatywa w kraju.  

 
Fundusz pomoże osobom posiadającym warunkową licencję na sprzedaż detaliczną dla 
osób dorosłych (Conditional Adult Use Retail Dispensary License, CAURD) w pokryciu 
kosztów założenia punktów sprzedaży konopi indyjskich dla dorosłych, w tym kosztów 
identyfikacji i wynajmu odpowiednich lokalizacji punktów sprzedaży detalicznej, a także 
kosztów projektu, budowy i wyposażenia pomieszczeń. Fundusz jest wspierany kwotą 
do 50 mln USD pochodzącą z opłat licencyjnych i przychodów z branży konopi 
indyjskich do użytku dorosłych oraz kwotą do 150 mln USD z sektora prywatnego, która 
zostanie pozyskana przez podmiot zarządzający funduszem.  
  
W maju 2022 r. Urząd ds. Budownictwa Stanu Nowy Jork (DASNY) ogłosił zapytanie 
ofertowe, w którym poszukiwał menedżera do sponsorowania i zarządzania funduszem 
o wartości 200 mln USD.  
  
Gwiazda NBA i założyciel Webber Wellness, Chris Webber, powiedział: „Jestem 
niesamowicie zaszczycony, że mogę współpracować z szacownymi urzędnikami 
administracji stanu Nowy Jork, aby naprawić krzywdy osób, które zostały 
niesprawiedliwie pokrzywdzone przez przestarzałą politykę dotyczącą konopi. 
Przemyślane i integracyjne podejście stanu Nowy Jork do wprowadzenia 
sprawiedliwości w dziedzinie konopi indyjskich i stworzenia możliwości dla osób 
dotkniętych wojną z narkotykami jest naprawdę niezrównane. Wspólnie oczekujemy 
rozpoczęcia procesu uzdrawiania społeczności w całym kraju, a zaczyna się on od 
zapewnienia aspirującym przedsiębiorcom w tym stanie edukacji, zasobów i szkoleń, 
które pozwolą im prosperować w sektorze konopi. Mamy nadzieję, że szeroko 



zakrojone podejście władz stanu Nowy Jork może zostać powielone na innych rynkach i 
przyczynić się do przyspieszenia rozwoju niewystarczająco reprezentowanych firm w 
całym kraju”.  
  
Suzanne Shank, prezes Siebert Williams Shank & Co, powiedziała: „W miarę 
rozwoju regulowanego sektora konopi indyjskich dla dorosłych, właściwe podejście 
powinno obejmować eliminację barier dla sprawiedliwego uczestnictwa w tej 
wielomiliardowej branży. Fundusz Inwestycyjny na rynku Konopi Indyjskich z Udziałem 
Kapitału Społecznego został utworzony jako kluczowe narzędzie pomagające wyrównać 
szanse w procesie przyznawania licencji i lokalizacji detalicznych punktów sprzedaży 
konopi indyjskich w stanie Nowy Jork. Taki projekt regulacji pomoże przedsiębiorcom 
znajdującym się w niekorzystnej sytuacji uczciwie konkurować”.  

  

Fundusz jest kluczowym elementem inicjatywy ułatwiania zasiewu (Seeding Opportunity 
Initiative), mającej na celu stworzenie możliwości biznesowych dla osób, które zostały 
uwikłane w system wymiaru sprawiedliwości za przestępstwa związane z konopiami 
indyjskimi. W programie uwzględniono bariery, które znacznie utrudniały rozwój tych 
osób w innych stanach, w szczególności dostęp do kapitału potrzebnego do 
pozyskania, wynajęcia, wybudowania i wyposażenia odpowiednich nieruchomości pod 
budowę punktów sprzedaży detalicznej konopi indyjskich dla dorosłych.  
  
Oczekuje się, że w lipcu zostanie ogłoszone drugie zamówienie na usługi projektowe i 
budowlane w zakresie renowacji istniejących obiektów na potrzeby punktów sprzedaży 
detalicznej marihuany dla użytku osób dorosłych.  
  
Stanowa Rada Doradcza ds. Konopi Indyjskich  
  
Zgodnie z Ustawą o regulacji i opodatkowaniu konopi indyjskich (Marijuana Regulation 
and Tax Act, MRTA) uchwaloną w 2021 roku, Rada Doradcza ds. Konopi Indyjskich 
będzie pomagać w tworzeniu planu sprawiedliwości społecznej i ekonomicznej oraz 
wspierać Radę ds. Kontroli Konopi Indyjskich (Cannabis Control Board) w 
opracowywaniu przepisów dotyczących szerszego programu. Głównym zadaniem Rady 
jest jednak nadzorowanie wydatkowania środków z Funduszu Reinwestycji Dotacji 
Społecznościowych Stanu Nowy Jork (New York State Community Grants 
Reinvestment Fund), odrębnego funduszu, który ma wspierać społeczności 
nieproporcjonalnie dotknięte prohibicją konopi indyjskich. Programy te, skoncentrowane 
na poziomie lokalnym, obejmują szkolenia i pośrednictwo pracy, usługi związane z 
powrotem na rynek pracy dla mieszkańców stanu Nowy Jork mających wcześniej 
problemy z wymiarem sprawiedliwości, usługi doradcze w zakresie korzystania z 
systemu, programy dla młodzieży, usługi w zakresie wiedzy finansowej i wiele innych. 
Fundusz będzie również wykorzystywany do bieżącego wspierania celów władz 
stanowych w zakresie równości”.  
  
Przewodniczący Rady ds. Kontroli Konopi Indyjskich, Tremaine Wright, 
powiedział: „Cieszę się, że mogę powitać nowych członków Rady Doradczej ds. 
Konopi Indyjskich. Jako przewodniczący Rady ds. Kontroli Konopi Indyjskich z 
niecierpliwością czekam na możliwość współpracy z tymi mieszkańcami stanu Nowy 



Jork, aby zapewnić, że stan Nowy Jork będzie miał najbardziej zróżnicowaną i 
sprawiedliwą branżę konopi indyjskich w kraju. Członkowie Rady Doradczej ds. Konopi 
Indyjskich mają wyjątkowe i cenne doświadczenia zawodowe i życiowe, dzięki którym 
wszyscy mieszkańcy stanu Nowy Jork będą mieli wpływ na to, w jaki sposób 
regulowany jest stanowy rynek marihuany i jak dochody z podatków są dzielone z 
organizacjami pozarządowymi”.  
  
Dyrektor Biura ds. Zarządzania Konopiami Indyjskimi, Chris Alexander, 
powiedział: „Centralnym elementem postępu legalizacji była jasna zasada, co stan 
powinien zrobić z dochodami uzyskanymi ze sprzedaży produktów na użytek dorosłych. 
Uważam utworzenie Funduszu za jeden z najważniejszych elementów stanowej Ustawy 
o konopiach indyjskich (Cannabis Law) i cieszę się, że powstała instytucja, która 
wspiera naszą misję. Cieszę się również, że nowi członkowie rady reprezentują 
różnorodność geograficzną i kulturową stanu Nowy Jork i nie mogę się doczekać, kiedy 
zacznę z nimi współpracować, aby wszyscy mieszkańcy stanu Nowy Jork odnieśli 
korzyści z legalizacji marihuany”.  
  
Oprócz nowych członków, w skład Rady Doradczej ds. Konopi Indyjskich wchodzą 
przedstawiciele różnych agencji stanowych bez prawa głosu. Na liście tej znajdują się 
przedstawiciele następujących jednostek: Departamentu Ochrony Środowiska, 
Departamentu Rolnictwa i Rynków, Urzędu ds. Usług dla Dzieci i Rodzin, Departamentu 
Pracy, Departamentu Zdrowia, Wydziału Mieszkalnictwa i Odnowy Społecznej, Biura 
ds. Usług i Wsparcia dla Osób z Uzależnieniami oraz Departamentu Edukacji.  
  
Zgodnie z Ustawą o konopiach indyjskich fundusze uzyskane z podatków od produktów 
z konopi indyjskich oraz z opłat licencyjnych mają być przekazywane społecznościom w 
całym stanie Nowy Jork:  

• 40% tych środków trafi do Funduszu Reinwestycji Dotacji Społecznościowych 

Stanu Nowy Jork, a ich wypłatą zajmie się Rada Doradcza ds. Konopi Indyjskich.  

• 40% zostanie przekazane bezpośrednio do okręgów szkolnych w gminach, które 

nie zrezygnowały ze sprzedaży konopi indyjskich; oraz  

• 20% zostanie przeznaczone na programy leczenia uzależnienia od narkotyków.  

  

Lista członków Rady Doradczej ds. Konopi Indyjskich w stanie Nowy Jork  
  

• Alejandro Alvarez, Dyrektor generalny i założyciel Soulful Synergy  

• Joe Belluck, partner w Belluck & Fox, LLC  

• Dr Junella Chin, lekarz medycyny integracyjnej zajmująca się konopiami 

medycznymi  

• Lek. Allan Clear, dyrektor Biura ds. Zdrowia Użytkowników Leków (Office of Drug 

User Health) w Departamencie Zdrowia Stanu Nowy Jork  

• Dr med. Chinazo Cunningham, komisarz Biura ds. Usług i Wsparcia dla Osób 

z Uzależnieniami Stanu Nowy Jork (NYS Office of Addiction Services and 

Supports, OASAS)  



• Ibrahim Jamil Darden, Ebro In the Morning  

• Kathleen DeCataldo, zastępca komisarza w Biurze ds. Pomocy Uczniom (Office 

of Student Support Services) w Departamencie Edukacji Stanu Nowy Jork  

• Mec. TheArthur A. Duncan II, radca prawny i adwokat w kancelarii TheArthur A. 

Duncan  

• Alan Gandelman, prezes Stowarzyszenia Hodowców i Przetwórców Konopi 

Indyjskich w stanie Nowy Jork  

• Dareth Glance, zastępca komisarza w Departamencie Ochrony Środowiska 

Stanu Nowy Jork (New York State Department of Environmental Conservation)  

• Ruth Hassell-Thompson, specjalny doradca ds. polityki i spraw społecznych w 

Wydziale Mieszkalnictwa i Odnowy Społecznej Stanu Nowy Jork (New York 

State Division of Homes & Community Renewal)  

• Gary Johnson, przewodniczący inicjatywy na rzecz rozwoju gospodarczego 

stanu Nowy Jork w ramach Krajowego Stowarzyszenia na rzecz Wspierania 

Ludności Kolorowej (National Association for the Advancement of Colored 

People, NAACP)  

• Nikki Kateman, Dyrektor ds. Komunikacji i Polityki w organizacji związkowej 

Local 338 RWDSU/UFCW  

• Mec. Suzanne Miles-Gustave, zastępca komisarza w Urzędzie ds. Usług dla 

Dzieci i Rodzin Stanu Nowy Jork (New York State Office of Children and Family 

Services)  

• Russell Oliver, dyrektor Wydziału Zatrudnienia i Rozwiązań Pracowniczych 

(Division of Employment & Workforce Solutions) w Departamencie Pracy Stanu 

Nowy Jork  

• Sarah Ravenhall, dyrektor wykonawcza Stowarzyszenia Pracowników Służby 

Zdrowia Hrabstw Stanu Nowy Jork (New York State Association of County 

Health Officials)  

• Chandra Redfern, dyrektor naczelna Buffalo Federation of Neighborhood 

Centers Inc.  

• Armando Rosado, prywatny detektyw, AR Investigations, Inc.  

• Peter Schafer, właściciel Nanticoke Gardens  

• Mec. Scott Wyner, główny radca prawny w Departamencie Rolnictwa i Rynków 

Stanu Nowy Jork (New York State Department of Agriculture and Markets)  

  
###  

  

 
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=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C7948688aa3684fd8000d08da5485a480%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637915230240897010%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=FSLsdBREGBnbxPJaVrwxTsjASk5obSUSPFQict3AcV4%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%3D1100PRES72DBF5C29C72BFE085258869006AE81500000000000000000000000000000000&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C7948688aa3684fd8000d08da5485a480%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637915230240897010%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=zATm%2B0e3mC0X4dwwXRgfLT9JodJpb6AAZYZ7k3Il9LE%3D&reserved=0

