
 
Do natychmiastowej publikacji: 26.08.2022  GUBERNATOR KATHY HOCHUL 

 
 

W RAMACH OBCHODÓW DNIA RÓWNOUPRAWNIENIA KOBIET GUBERNATOR 
HOCHUL ZLECA PRZYGOTOWANIE NOWEGO RAPORTU NA TEMAT SYTUACJI 

KOBIET W MIEJSCU PRACY  
  

Wydanie Departamentowi Pracy polecenie zbadania wpływu COVID-19 na 
sytuację kobiet w pracy i poszukanie sprawiedliwych rozwiązań  

  
Wydanie proklamacji i nakazanie podświetlenia charakterystycznych obiektów na 

terenie stanu w uznaniu Dnia Równouprawnienia Kobiet  
  
  

Gubernator Kathy Hochul ogłosiła dzisiaj, że Departament Pracy Stanu Nowy Jork (New 
York State Department of Labor, NYSDOL) przedstawi raport analizujący wpływ 
pandemii COVID-19 na sytuację kobiet w miejscu pracy, ze szczególnym 
uwzględnieniem kwestii dysproporcji płacowych kobiet i mężczyzn. Raport ten będzie 
opierał się na ustaleniach Raportu w sprawie dysproporcji płacowych kobiet i mężczyzn 
z 2018 r., w które jako współprzewodniczące włączone były gubernator Hochul i 
komisarz NYSDOL, Roberta Reardon. Raport ten zawierał szereg zaleceń politycznych 
i programowych w celu wyeliminowania rozbieżności płacowych.  
  
Gubernator Hochul ogłosiła nowy raport w Dniu Równouprawnienia Kobiet – uznanym 
przez władze federalne święcie upamiętniającym przyjęcie w 1920 roku Dziewiętnastej 
Poprawki, która przyznała kobietom prawo do głosowania. Gubernator podpisała 
również proklamację, na mocy której 26 sierpnia został ogłoszony Dniem 
Równouprawnienia Kobiet w stanie Nowy Jork i nakazała, aby w ramach podkreślenia 
tego wydarzenia charakterystyczne budynki na terenie stanu Nowy Jork zostały 
podświetlone w kolorze fioletowym i złotym.  
  
„Jako pierwsza kobieta-gubernator stanu Nowy Jork mam nadzieję wysłać czytelny 
sygnał do kobiet i dziewcząt na całym świecie, że mogą być kimkolwiek zechcą”, 
powiedziała gubernator Hochul. „Podkreślając zmagania kobiet przez cały okres 
trwania pandemii, robimy ważny krok w kierunku zapewnienia równości w pracy i poza 
nią. Dziś dbamy o to, by przyszłość, którą pozostawiamy naszym córkom i wnuczkom, 
była jeszcze jaśniejsza, sprawiedliwsza niż ta, którą nam pozostawiono”.  
  
Komisarz Departamentu Pracy Stanu Nowy Jork, Roberta Reardon, powiedziała: 
„Nie jest tajemnicą, że z perspektywy rynku pracy pandemia zebrała katastrofalne żniwo 
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wśród kobiet, niwecząc znaczne postępy, jakie osiągnęliśmy w ciągu ostatniej dekady. 
Jestem dumna, że będę kontynuować współpracę z gubernator Hochul w celu 
rozwiązania tego długotrwałego problemu gospodarczego, aby zapewnić, że stan Nowy 
Jork jest miejscem równości w miejscu pracy i sprawiedliwych płac”.  
  
NYSDOL wykorzysta najnowsze dostępne dane do oceny kluczowych czynników 
wpływających na sytuację kobiet w pracy, w tym kwestii dysproporcji płacowych, 
infrastruktury opieki nad dziećmi w stanie Nowy Jork i innych kwestii. DOL przeprowadzi 
również serię konsultacji publicznych w celu zebrania opinii ekspertów i zdania opinii 
publicznej do raportu. W raporcie zostaną przedstawione wnioski i zalecenia mające na 
celu wzmocnienie pozycji kobiet, a także rozwój zróżnicowanej i silnej gospodarki stanu 
Nowy Jork. Jest to najnowsze z serii podejmowanych działań mających na celu 
rozpoznanie i zlikwidowanie różnicy w zarobkach kobiet i mężczyzn w stanie Nowy 
Jork.  
  
Jako pierwsza kobieta gubernator w historii stanu Nowy Jork, gubernator Hochul była i 
nadal jest zdecydowaną orędowniczką równouprawnienia kobiet. Od momentu objęcia 
urzędu, gubernator:  
  

• Uchwaliła pionierskie akty prawne w celu ochrony praw reprodukcyjnych i 
ogłosiła przyznanie rekordowej kwoty 35 mln USD na ochronę i 
wspieranie podmiotów świadczących usługi aborcyjne w stanie Nowy 
Jork.  

• Ogłosiła największą inwestycję na opiekę nad dziećmi w historii stanu.  
• Podpisała przełomowe ustawy wspierające osoby będące ofiarami 

przemocy seksualnej i molestowania.  
  
Władze stanu Nowy Jork poczyniły w ostatnich latach wiele kroków w kierunku 
wyrównania płac, w tym uchwaliły zakaz dotyczący uzyskiwania informacji o historii 
płac, który zabrania wszystkim pracodawcom – zarówno publicznym, jak i prywatnym – 
pytać przyszłych lub obecnych pracowników o historię otrzymywanego przez nich 
wynagrodzenia. NYSDOL posiada również darmowe zasoby, aby pomóc wszystkim 
poszukującym pracy, w tym Przewodnik po negocjacjach płacowych, aby pomóc 
mieszkańcom stanu Nowy Jork jak najlepiej wykorzystać ich możliwości zarobkowe.  
  
W uznaniu dla Dnia Równouprawnienia Kobiet podświetlone zostaną następujące 
obiekty stanowe:  

• One World Trade Center  
• Most im. Gubernatora Mario M. Cuomo  
• Most Kościuszki  
• Budynek H. Carl McCall SUNY  
• Budynek Edukacji Stanowej  
• Budynek Urzędu Stanu im. Alfreda E. Smitha  
• Empire State Plaza  
• Tereny Targów Stanu – wejście główne i centrum Expo  
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• Wodospad Niagara  
• Most „Franklina D. Roosevelta” na środkowym odcinku rzeki Hudson  
• Grand Central Terminal – wiadukt przy placu Pershinga  
• Brama Międzynarodowego Portu Lotniczego Albany  
• MTA Long Island Rail Road – brama East End Gateway na Penn Station  
• Most podnoszony Fairport nad Kanałem Erie  

  
Członkini Zgromadzenia, Kimberly Jean-Pierre, powiedziała: „Od momentu objęcia 
stanowiska pierwszej kobiety gubernator stanu Nowy Jork, Kathy Hochul jest zagorzałą 
zwolenniczką spraw kobiet w całym stanie. W tym Dniu Równouprawnienia Kobiet 
robimy historyczny krok naprzód, aby zbadać bezpośredni wpływ COVID-19 na sytuację 
kobiet w miejscu pracy oraz wpływ pandemii na różnice w wynagrodzeniach kobiet i 
mężczyzn. Jako przewodnicząca Grupy Ustawodawczej Kobiet, szczerze doceniam 
wysiłki gubernator Hochul, aby nadal poprawiać pozycję kobiet w całym stanie Nowy 
Jork, i cieszę się na naszą dalszą współpracę”.  
  
  

###  
  

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