
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr 22 

 

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E  W Y K O N A W C Z E 

 

Dawanie dobrego przykładu: Nakazanie agencjom stanowym przyjęcia programu 

zrównoważonego rozwoju i dekarbonizacji 

 

MAJĄC NA UWADZE, że stan Nowy Jork („NYS” lub „Stan”) dąży do osiągnięcia 

odpowiedniej jakości środowiska naturalnego, dobrego zdrowia publicznego, dobrobytu 

gospodarczego i społecznego; oraz 

 

MAJĄC NA UWADZE, że wykorzystywanie i utylizacja materiałów oraz wytwarzanie 

i wykorzystywanie energii może mieć znaczący negatywny wpływ na jakość środowiska, 

zdrowie publiczne i klimat; oraz 

 

MAJĄC NA UWADZE, że polityka władz stanowych obejmuje zachowanie, poprawę i 

ochronę zasobów naturalnych i środowiska; zapobieganie zanieczyszczeniu wody, powietrza i 

ziemi; poprawę zdrowia, bezpieczeństwa i dobrobytu mieszkańców stanu oraz ich ogólnego 

dobrostanu gospodarczego i społecznego; oraz 

 

MAJĄC NA UWADZE, że do polityki władz stanowych należy promowanie 

ekonomicznych metod zmniejszania zużycia energii i zasobów oraz ograniczanie lub 

eliminowanie wykorzystania substancji niebezpiecznych oraz wytwarzania substancji 

niebezpiecznych, zanieczyszczeń i odpadów u źródła; oraz 

 

MAJĄC NA UWADZE, że priorytety władz stanowych w zakresie gospodarki 

odpadami stałymi obejmują ograniczenie wytwarzania odpadów stałych oraz ponowne 

wykorzystanie i recykling takich materiałów; oraz 

 



MAJĄC NA UWADZE, że polityka władz stanowych w zakresie sprawiedliwości 

ekologicznej obejmuje poprawę stanu środowiska w społecznościach, zwłaszcza tych 

zamieszkałych przez przedstawicieli mniejszości oraz osoby o niskich dochodach, oraz 

przeciwdziałanie nieproporcjonalnie niekorzystnym wpływom na środowisko, które mogą 

występować w tych społecznościach; oraz 

 

MAJĄC NA UWADZE, że stanowe zamówienia na towary, usługi i technologie mogą 

zostać wzmocnione poprzez dokonywanie przez agencje stanowe i władze publiczne wyborów, 

które minimalizują negatywny wpływ ich działalności na środowisko i zdrowie; oraz 

 

MAJĄC NA UWADZE, że władze stanowe mogą i powinny nadal być liderem w 

zakresie zarządzania środowiskiem poprzez stosowanie ekologicznych zamówień publicznych i 

praktyk zrównoważonego zarządzania; oraz 

 

MAJĄC NA UWADZE, że obiekty i nieruchomości stanowe mogą służyć jako poligony 

doświadczalne do wdrażania projektów w zakresie czystej energii i nowych technologii na 

szerszą skalę, przyspieszając tym samym powszechne przyjęcie projektów i technologii w 

zakresie czystej energii w sektorze publicznym i prywatnym; oraz 

 

MAJĄC NA UWADZE, że 18 lipca 2019 r. władze stanowe uchwaliły Ustawę o 

przywództwie klimatycznym i ochronie społeczności („Ustawa klimatyczna”) (Climate 

Leadership and Community Protection Act, Climate Act), która zawiera najbardziej ambitne 

przepisy klimatyczne w Stanach Zjednoczonych. Na mocy Ustawy klimatycznej została 

powołana Rada ds. Działań na rzez Klimatu (Climate Action Council), której zadaniem jest 

opracowanie planu redukcji emisji gazów cieplarnianych w każdym sektorze gospodarki stanu; 

oraz 

 

MAJĄC NA UWADZE, że art. 7 Ustawy klimatycznej dotyczy działań agencji stanu 

Nowy Jork w zakresie zmian klimatycznych, a w szczególności, że art. 7.1 stanowi, że agencje 

stanu Nowy Jork oceniają i wdrażają strategie mające na celu zmniejszenie ich emisji gazów 

cieplarnianych; oraz 

 

MAJĄC NA UWADZE, że art. 7.3 Ustawy klimatycznej nakazuje również wszystkim 

agencjom stanowym, biurom, władzom i wydziałom nadać priorytet redukcji emisji gazów 

cieplarnianych i współzanieczyszczeń w Społecznościach defaworyzowanych określonych 

zgodnie z podrozdziałem 5 art. 75-0101 Ustawy o ochronie środowiska (Environmental 

Conservation Law, ECL); oraz 

 

MAJĄC NA UWADZE, że władze stanu zobowiązały się już do pokrycia 100 procent 

zapotrzebowania na energię elektryczną w zarządzanych przez Biuro ds. Usług Ogólnych (Office 

of General Services, OGS) obiektach agencji stanowych w Nowym Jorku na bazie energii 

odnawialnej do 2025 r. 

 

NINIEJSZYM, JA, KATHY HOCHUL, gubernator stanu Nowy Jork, na mocy 

uprawnień nadanych mi przez konstytucję i prawo stanu Nowy Jork, niniejszym zarządzam, co 

następuje: 



 

I. Definicje 

 

A. „Podmioty objęte Rozporządzeniem” oznaczają wszelkie agencje lub departamenty, nad 

którymi władzę wykonawczą sprawuje gubernator, w tym wszystkie ich biura i działy, a 

także wszelkie władze publiczne, w których gubernator mianuje przewodniczącego, 

dyrektora naczelnego lub większość członków zarządu, w tym w ich wszystkich biurach i 

działach, z wyjątkiem Zarządu Portów Stanu Nowy Jork i New Jersey (Port Authority of 

New York and New Jersey). Obejmuje to State University of New York (SUNY) i City 

University of New York (CUNY). Patrz lista przedstawiona w Załączniku A. 

 

B. „BuildSmart 2025” oznacza zbiorowy wysiłek Podmiotów objętych Rozporządzeniem w 

celu zmniejszenia zużycia energii o 11 bln BTU do roku 2025 w stosunku do poziomu 

bazowego z roku 2015. 

 

C. „Społeczności defaworyzowane” oznaczają społeczności, które ponoszą obciążenia 

związane z negatywnymi skutkami dla zdrowia publicznego, zanieczyszczeniem 

środowiska, skutkami zmian klimatycznych oraz posiadają określone kryteria społeczno-

ekonomiczne lub obejmują wysokie skupiska gospodarstw domowych o niskich i 

umiarkowanych dochodach, zgodnie z § 75-0111 Ustawy o ochronie środowiska. 

 

D.  „Lekkie pojazdy transportowe” oznaczają pojazdy o masie brutto równej lub mniejszej 

10 000 funtów (4,46 t). 

 

E. „Średnie i ciężkie pojazdy transportowe” oznaczają pojazdy o masie brutto powyżej 10 

000 funtów (4,46 t.). 

 

F. „Nowa budowa” oznacza budowę nowego budynku, który jest zamieszkiwany przez 

wszystkie cztery pory roku i ma powierzchnię co najmniej 5000 stóp kwadratowych. 

 

G. „Poziom kwalifikujący” oznacza dowolny poziom Programu Clean Energy Standard 

(Clean Energy Standard, CES) opracowanego przez Komisję ds. Usług Publicznych 

Stanu Nowy Jork (New York State Public Service Commission, PSC) (Case 15-E-0302), 

który ma na celu zachęcenie do dostarczania dodatkowej, przyrostowej czystej energii do 

stanu Nowy Jork lub określonej lokalizacji w obrębie stanu Nowy Jork, co na dzień 

wydania niniejszego Rozporządzenia obejmuje poziom 1 w ramach morskich farm 

wiatrowych i poziom 4, ale nie poziom 2 lub kredytów Zero-Emission. 

 

II. Rada GreenNY 

 

A. Niniejszym ustanawia się Radę GreenNY („Rada”) (GreenNY Council). W skład Rady 

wchodzą: dyrektor Wydziału ds. Budżetu (Division of the Budget, DOB); komisarz Biura 

ds. Usług Ogólnych (Office of General Services, OGS); komisarz Departamentu Ochrony 

Środowiska (Department of Environmental Conservation, DEC); komisarz Departamentu 

Zdrowia (Department of Health, DOH); komisarz ds. rozwoju gospodarczego (Economic 

Development); komisarz ds. transportu; komisarz Urzędu ds. Parków, Rekreacji i 



Ochrony Zabytków (Office of Parks, Recreation and Historic Preservation); prezes 

Environmental Facilities Corporation; Prezes Urzędu ds. Badań i Rozwoju Energetyki 

Stanu Nowy Jork (New York State Energy Research and Development Authority, 

NYSERDA); prezes Urzędu Energetycznego Stanu Nowy Jork (New York Power 

Authority, NYPA); prezes Urzędu ds. Budownictwa Stanu Nowy Jork (Dormitory 

Authority of the State of New York); oraz dyrektor generalny Zarządu Transportu 

Metropolitarnego (Metropolitan Transportation Authority, MTA).  

 

B. Rada jest głównym organem odpowiedzialnym za wykonanie niniejszego 

Rozporządzenia. 

 

C. Członkowie Rady mogą wyznaczyć pracownika oraz zastępcę, który będzie ich 

reprezentował i w ich imieniu uczestniczył w pracach Rady.  

 

D. Radzie przewodniczą i współprzewodniczą komisarz Biura ds. Usług Ogólnych, 

komisarz Departamentu Ochrony Środowiska, dyrektor Wydziału ds. Budżetu, prezes 

NYSERDA i prezes NYPA lub osoby przez nich wyznaczone. Bieżące prace Rady będą 

realizowane przez personel wykonawczy i programowy tych agencji i organów 

kierowniczych, w porozumieniu z personelem innych agencji lub organów, które 

uczestniczą w pracach Rady.  

 

E. Biurem Usług Informatycznych (Office of Information Technology Services) wspiera 

Radę w wykonywaniu jej obowiązków wynikających z niniejszego Rozporządzenia. 

 

F. Rada będzie spotykała się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał, w celu 

prowadzenia swojej działalności. Większość członków Rady (lub osób przez nich 

wyznaczonych) stanowi kworum, a wszystkie działania i zalecenia Rady wymagają 

zatwierdzenia przez większość wszystkich członków Rady. 

 

G. Rada może tworzyć podkomitety doradcze lub grupy robocze, zarówno stałe jak i 

doraźne, według uznania Rady, składające się z pracowników wykonawczych i 

programowych, w celu zapewnienia Radzie doradztwa i pomocy w sprawach 

powierzonych takim podkomitetom lub grupom roboczym przez Radę. 

 

III. Szkolenie, personel i wsparcie 

  

A. Każdy Podmiot objęty Rozporządzeniem, nie później niż 30 dni od wydania niniejszego 

Rozporządzenia, wyznaczy pracownika do pełnienia funkcji Koordynatora ds. 

zrównoważonego rozwoju (Sustainability Coordinator). Koordynatorzy ds. 

zrównoważonego rozwoju otrzymają wsparcie w zakresie zarządzania i uzyskają 

niezbędne zasoby, aby umożliwić Podmiotowi objętemu Rozporządzeniem wykonanie 

niniejszego Rozporządzenia. Koordynatorzy ds. zrównoważonego rozwoju pełnią funkcję 

łącznika Podmiotu objętego Rozporządzeniem z Radą. 

 

1. Podmioty objęte Rozporządzeniem zachęca się do utworzenia wewnętrznego zespołu 

ds. zrównoważonego rozwoju w celu wsparcia prac Rady. Zespół ds. 



zrównoważonego rozwoju powinien składać się z odpowiednich pracowników 

zaangażowanych w identyfikację, zatwierdzanie i wdrażanie projektów dotyczących 

zrównoważonego rozwoju lub energii oraz spraw związanych ze sprawiedliwością 

ekologiczną. W skład zespołu ds. zrównoważonego rozwoju powinien wchodzić 

sponsor na poziomie zastępcy, zastępcy komisarza, wiceprezesa lub równorzędnym.  

B. Rada opracuje i wdroży programy szkoleniowe i informacyjne dla koordynatorów ds. 

zrównoważonego rozwoju oraz innych pracowników Podmiotów objętych 

Rozporządzeniem, którzy uczestniczą w pracach Rady, aby pomóc w realizacji 

wymogów niniejszego Rozporządzenia.  

 

IV. Sprawozdawczość 

 

A. Wszystkie Podmioty objęte Rozporządzeniem dostarczają takich informacji i pomocy, 

jakie Rada uzna za rozsądnie konieczne dla osiągnięcia swoich celów. Wszystkie 

Podmioty objęte Rozporządzeniem dzielą się danymi w najbardziej efektywny sposób 

określony przez Radę dla celów informowania o wszelkich sprawozdaniach z postępów, 

a Rada postępuje zgodnie z obowiązującymi procedurami zarządzania danymi stanu 

Nowy Jork dotyczącymi wymiany lub gromadzenia danych między agencjami. 

  

B. NYPA zapewni Podmiotom objętym Rozporządzeniem płatny dostęp do platformy New 

York Energy Manager („NYEM”), wraz z niezbędnym wsparciem technicznym. NYEM 

służy jako system rejestracji wszystkich danych dotyczących energii z obiektów objętych 

systemem. Wszystkie Podmioty objęte Rozporządzeniem zapewnią, że ich dane 

dotyczące energii zostaną wprowadzone do systemu NYEM. Rada będzie 

wykorzystywała te dane do opracowania bazowego poziomu emisji gazów 

cieplarnianych w związku z działalnością Podmiotów objętych Rozporządzeniem. 

 

C. Rada będzie opracowywała roczną ankietę w celu zebrania od Podmiotów objętych 

Rozporządzeniem informacji dotyczących następujących kwestii: 

 

1. Postępy poczynione przez każdy Podmiot objęty Rozporządzeniem w kierunku 

osiągnięcia wymagań dyrektyw, celów i zadań przewidzianych lub ustanowionych na 

mocy niniejszego Rozporządzenia;  

2. Skuteczność i wykorzystanie specyfikacji zamówień publicznych; 

3. Wysiłki podjęte przez Podmiot objęty Rozporządzeniem w celu promowania 

sprawiedliwości środowiskowej; oraz  

4. Konkretne projekty dotyczące zrównoważonego rozwoju i efektywności 

energetycznej, które zostały wdrożone oraz skuteczność takich programów w 

realizacji założeń, celów i innych wymogów niniejszego Rozporządzenia. 

 

D. Podmioty objęte Rozporządzeniem składają każdego roku, w terminie lub przed 

terminem wyznaczonym przez Radę, wypełnioną ankietę w formie i o zawartości 

określonej przez Radę.  

 



E. Rada, w miesiącu wrześniu roku następującego po wydaniu niniejszego Rozporządzenia, 

a następnie każdego roku, przedłoży gubernatorowi sprawozdanie z postępu prac, w 

którym zestawi informacje przekazane przez Podmioty objęte Rozporządzeniem zgodnie 

z niniejszym Rozporządzeniem oraz przedstawi postępy w zakresie realizacji niniejszego 

Rozporządzenia. Takie sprawozdanie z postępów będzie publikowane na stronie 

internetowej utworzonej przez Radę. 

 

V. Wyłączenia  

 

A. Wyłączenia z jakichkolwiek szczegółowych założeń, celów lub innych wymogów 

zawartych w niniejszym Rozporządzeniu mogą być przyznawane przez 

współprzewodniczących Rady, pod warunkiem jednak, że wszelkie wyłączenia z art. 

VII.A niniejszego Rozporządzenia mogą być przyznawane wyłącznie przez Prezesa 

NYSERDA w porozumieniu z dyrektorem generalnym Departamentowi ds. Usług 

Publicznych Stanu Nowy Jork (New York State Department of Public Service, DPS) i 

dyrektorem Wydziału ds. Budżetu.  

B. Podmioty objęte Rozporządzeniem mogą wnioskować o takie wyłączenie od 

współprzewodniczących Rady i muszą uzasadnić swój wniosek w oparciu o szczególne 

okoliczności Podmiotu objętego Rozporządzeniem lub zgodnie z niniejszym 

Rozporządzeniem.  

VI. Kupno i eksploatacja „zielonych” rozwiązań 

 

A. Rada opracuje i wyda specyfikacje zrównoważonych zamówień publicznych 

(specyfikacje zamówień) do wykorzystania przez Podmioty objęte Rozporządzeniem 

przy zamówieniach towarów, usług i technologii, lub tam gdzie ma to zastosowanie, przy 

opracowywaniu nowych zamówień publicznych na roboty budowlane i kontraktów.  

 

Wszelkie specyfikacje zamówień publicznych opracowane, zatwierdzone lub wydane 

przez Międzyagencyjny Komitet ds. Zrównoważonego Rozwoju i Ekologicznych 

Zamówień Publicznych (Committee on Sustainability and Green Procurement) na mocy 

rozporządzenia wykonawczego nr 4, wydanego w dniu 24 kwietnia 2008 r., pozostają w 

pełni skuteczne, tak jak gdyby zostały wydane przez Radę, dopóki nie zostaną przez nią 

zmienione.  

 

B. Opracowując specyfikację zamówienia, Rada bierze pod uwagę następujące czynniki:  

1. Ochrona zdrowia publicznego i środowiska, w tym populacji wrażliwych i członków 

Społeczności defaworyzowanych; 

2. Unikanie zagrożeń wynikających z używania lub uwalniania substancji toksycznych;  

3. Ograniczanie i zapobieganie zanieczyszczeniom;  

4. Zrównoważone zarządzanie i wykorzystanie zasobów oraz zrównoważone procesy 

produkcyjne i wytwórcze; 

5. Praktyki w zakresie rozwoju o niskim oddziaływaniu i projektowania odpornego na 

klimat oraz standardy i priorytety dla podmiotów świadczących usługi budowlane, 

inżynieryjne i inne podobne;  



6. Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych;  

7. Wykorzystanie zasobów odnawialnych i bezemisyjnych, komponentów 

regenerowanych oraz surowców ponownie wykorzystanych lub poddanych 

recyklingowi; 

8. Redukcja odpadów, ponowne wykorzystanie materiałów, możliwość recyklingu i 

kompostowania;  

9. Oszczędzanie wody; 

10. Jakość, trwałość i użyteczność przedmiotu zamówienia;  

11. Minimalizacja niekorzystnych skutków w całym cyklu życia produktu lub technologii 

(tj. określonych w ocenie cyklu życia lub innych skutków dla łańcucha dostaw); 

12. Koszt;  

13. Rozszerzona odpowiedzialność producenta; oraz  

14. Wymogi prawne i regulacyjne mające zastosowanie do wykorzystania i zamawiania 

towarów, usług i technologii lub, w stosownych przypadkach, zamawiania robót 

publicznych. 

 

C. Podmioty objęte Rozporządzeniem stosują specyfikacje zamówień GreenNY 

zatwierdzone przez Radę przy udzielaniu zamówień w ramach istniejących umów lub 

przy opracowywaniu nowych zaproszeń do składania ofert i umów na zakup towarów, 

usług i technologii lub, w stosownych przypadkach, przy opracowywaniu nowych 

zaproszeń do składania ofert i umów na roboty publiczne.  

 

D. W przypadku, gdy Podmiot objęty Rozporządzeniem określa: (1) że takie towary, usługi 

lub technologia określone w zatwierdzonej specyfikacji zamówienia GreenNY nie 

spełnią wymaganej formy, funkcji lub użyteczności; (2) koszt towarów, usług lub 

technologii określonych w zatwierdzonej specyfikacji zamówienia GreenNY nie jest 

konkurencyjny; lub (3) istnieje istotny powód dotyczący zdrowia publicznego lub 

bezpieczeństwa, aby nie kupować takich towarów, usług lub technologii określonych w 

zatwierdzonej specyfikacji zamówienia GreenNY, Podmiot objęty Rozporządzeniem 

może ubiegać się o wyłączenie od Rady ze względu na takie szczególne okoliczności 

zgodnie z art. V niniejszego Rozporządzenia. 

 

E. Rada może wydawać zielone dyrektywy operacyjne („Dyrektywy operacyjne”) w formie 

zasadniczo podobnej do specyfikacji zamówień. Opracowując Dyrektywy operacyjne, 

Rada bierze pod uwagę 13 czynników przedstawionych w art. VI.B powyżej.  

 

F. Rada przedstawi Podmiotom objętym Rozporządzeniem opis projektów, programów i 

usług, które można wykorzystać w celu realizacji wymogów niniejszego Rozporządzenia. 

 

G. Podmioty objęte Rozporządzeniem będą przestrzegały Dyrektyw operacyjnych Rady 

podczas prowadzenia swojej działalności na terenie nieruchomości lub w obiektach 

znajdujących się pod jurysdykcją Podmiotu objętego Rozporządzeniem. 

H. Rada będzie współpracowała z preferowanymi źródłami oraz z firmami należącymi do 

mniejszości i kobiet (Minority and Woman Owned Business Enterprises, MWBE) oraz 

firmami należącym do inwalidów wojskowych (Service-Disabled Veteran-Owned 



Business, SDVOB) w celu zwiększenia świadomości na temat specyfikacji zamówień 

GreenNY. 

 

I. Rada opracuje poziom bazowy dla zrównoważonych zakupów dokonywanych przez 

podmioty, których to dotyczy, oraz określi cele w celu osiągnięcia większej zgodności. 

 

VII. Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych 

 

A. Do roku 2030 i później, z zastrzeżeniem dostępnych dostaw, 100% energii elektrycznej 

wykorzystywanej przez Podmioty objęte Rozporządzeniem do ich własnej działalności, z 

wyjątkiem energii elektrycznej potrzebnej do wsparcia wytwarzania energii elektrycznej 

przez Podmiot objęty Rozporządzeniem zgodnie z jego uprawnieniami, będzie pochodzić 

z systemów energetycznych kwalifikujących się w ramach programu Clean Energy 

Standard (CES) („Systemy kwalifikowane”) w ramach podejścia całego rządu do 

realizacji celów Ustawy klimatycznej w sposób efektywny kosztowo.  

 

1. Każdy Podmiot objęty Rozporządzeniem w pierwszej kolejności zaliczy ilość 

czystej energii wytworzonej przez Systemy kwalifikowane w całym stanie, za 

którą Podmiot objęty Rozporządzeniem płaci w swoich rachunkach za energię 

elektryczną lub w inny sposób na poczet zgodności z CES, w oparciu o obliczenia 

dostarczone przez NYSERDA. Podmioty objęte Rozporządzeniem dostarczają 

informacje wymagane przez NYSERDA w celu wykonania stosownych obliczeń, 

w tym dane dotyczące obciążenia, płatności za zgodność z CES oraz wszelkie 

inne niezbędne informacje.  

2. W odniesieniu do pozostałej części swojego zużycia energii elektrycznej, każdy 

Podmiot objęty Rozporządzeniem będzie musiał wykazać wypełnienie tego 

obowiązku, tam gdzie jest to możliwe, poprzez zastosowanie Systemów 

kwalifikowanych na miejscu lub poza nim, dostarczających energię przeznaczoną 

na potrzeby działalności danego Podmiotu objętego Rozporządzeniem. 

3. Dla części energii elektrycznej, która nie może być obsługiwana przez takie 

Systemy kwalifikowane, każdy Podmiot objęty Rozporządzeniem, w 

porozumieniu z NYSERDA i DPS, zakupi certyfikaty energii odnawialnej 

(renewable energy certificates, „REC”) zakwalifikowane w ramach Poziomu 

kwalifikującego CES.  

4. NYSERDA i DPS ustalą dalsze szczegółowe wytyczne i wymogi dotyczące 

sposobu, w jaki każdy Podmiot objęty Rozporządzeniem będzie przestrzegał i 

składał raporty dotyczące przestrzegania postanowień tego art. VII(A) niniejszego 

Rozporządzenia. 

5. Rada będzie monitorować postępy w realizacji tego wymogu, a NYSERDA i DPS 

będą w razie potrzeby dostosowywać to zobowiązanie w oparciu o postępy całego 

stanu w realizacji mandatów wynikających z Ustawy klimatycznej.  

 

B. W najszerszym możliwym zakresie, począwszy od 1 stycznia 2024 roku, wszystkie nowe 

budowy przedłożone do zatwierdzenia przez Podmioty objęte Rozporządzeniem nie 

powinny obejmować infrastruktury, systemów budowlanych lub wyposażenia, które 

mogą być wykorzystane do spalania paliw kopalnych, z wyłączeniem niezbędnego 



wykorzystania do awaryjnego wytwarzania energii i obciążeń procesowych, pod 

warunkiem, że Podmioty objęte Rozporządzeniem będą unikały, tam gdzie to możliwe, 

wykorzystania awaryjnych agregatów prądotwórczych z silnikami wysokoprężnymi. Nie 

będzie to miało wpływu na ciągłą eksploatację i konserwację urządzeń wytwarzających 

energię elektryczną będących własnością stanu lub Podmiotu objętego Rozporządzeniem. 

Rada będzie monitorować postępy w realizacji tego celu. 

 

C. Zgodnie z założeniami programu BuildSmart 2025 Podmioty objęte Rozporządzeniem 

osiągną w swoich obiektach 11 bln BTU oszczędności energii do roku 2025. 

 

1. Każdy Podmiot objęty Rozporządzeniem będzie współpracował z NYPA w celu 

osiągnięcia przydzielonej mu części ogólnego celu oszczędnościowego dla operacji 

stanowych. Podmioty objęte Rozporządzeniem powinny zapoznać się z wytycznymi 

programu BuildSmart 2025 (BuildSmart 2025 Program Guidelines) w zakresie 

rodzajów projektów i programów do podjęcia, w tym planowania ogólnego, rozwoju 

programu obsługi i utrzymania, udziału w programach odpowiedzi na 

zapotrzebowanie i podobnych, zastosowania podliczników, oświetlenia LED i innych 

projektów, które zmniejszają zużycie energii i zwiększają wydajność budynku.  

2. Przed 2025 r. Rada określi cel w zakresie oszczędności energii na 2030 r. na 

podstawie oceny postępów w realizacji celu na 2025 r. oraz dodatkowych 

możliwości, jakie pozostają w zakresie opłacalnych oszczędności energii. Taki cel na 

rok 2030 jest dostosowany do najnowszej wersji stanowego planu działań (Scoping 

Plan) opracowanego zgodnie z Ustawą klimatyczną. 

 

D. Rada będzie wydawała dyrektywy operacyjne i wytyczne dotyczące powszechnie 

stosowanych materiałów budowlanych w celu zmniejszenia ilości węgla zastosowanego 

w takich materiałach. Począwszy od 1 stycznia 2023 r., Podmioty objęte 

Rozporządzeniem będą dążyć do zmniejszenia ilości wbudowanego śladu węglowego w 

ramach wszystkich nowych budów lub projektów budowlanych polegających na 

adaptacyjnym ponownym wykorzystaniu lub znaczących renowacjach, których koszt 

przekracza 50% kosztów nowej budowy, przedłożone do zatwierdzenia przez Podmioty 

objęte Rozporządzeniem, poprzez podjęcie następujących działań: 

 

1. Zespoły projektowe obliczają całkowitą ilość wbudowanego śladu węglowego, 

który powstanie w wyniku realizacji projektu, w tym wymagania dotyczące 

wysyłki, transportu i sprzętu budowlanego. 

2. Oferenci będą zobowiązani do przedstawienia deklaracji środowiskowych 

produktów, jeśli są dostępne, które zawierają ilość śladu węglowego 

wbudowanego w dane materiały budowlane. 

 

E. Podmioty objęte Rozporządzeniem sprawią, że do roku 2035 całość ich floty lekkich 

pojazdów transportowych, które nie są przeznaczone do użycia w nagłych wypadków, 

będzie pojazdami zeroemisyjnymi (Zero Emission Vehicles, ZEV), a do roku 2040 całość 

ich floty średnich i ciężkich pojazdów będzie pojazdami zeroemisyjnymi. 

  



1. Wszystkie Podmioty objęte Rozporządzeniem stworzą i przedstawią Radzie plan 

obniżenia emisyjności floty lekkich pojazdów transportowych oraz plan obniżenia 

emisyjności pojazdów średnich i ciężkich. Rada zapewnia pomoc techniczną i 

wytyczne dla agencji w zakresie opracowywania planów dekarbonizacji. Takie plany 

dekarbonizacji będą obejmowały co najmniej następujące elementy: 

a. Plan zakupów, który zawiera cele pośrednie dotyczące sposobu osiągnięcia 

celów dekarbonizacji floty określonych w niniejszym zarządzeniu; oraz 

b. Plan zapewnienia szkoleń i zaangażowania personelu niezbędnego do 

skutecznej dekarbonizacji ich floty. 

2. Podmioty objęte Rozporządzeniem przedstawią takie plany dekarbonizacji floty 

lekkich pojazdów transportowych Radzie w ciągu jednego roku od wydania 

niniejszego Rozporządzenia, a plany dekarbonizacji floty średnich i ciężkich 

pojazdów transportowych powinny zostać przedstawione w ciągu trzech lat od 

wydania niniejszego Rozporządzenia. 

3. Podmioty objęte Rozporządzeniem będą składały aktualizacje swoich planów 

obniżenia emisyjności lekkich, średnich i ciężkich pojazdów transportowych co trzy 

lata od złożenia pierwszego planu. 

4. Priorytetowo traktuje się zakup pojazdów elektrycznych z akumulatorem i pojazdów 

napędzanych wodorowymi ogniwami paliwowymi, a jeśli nie są one możliwe do 

zrealizowania dla potrzeb Podmiotu objętego Rozporządzeniem, wówczas w 

ograniczonych okolicznościach można rozważyć zakup pojazdów elektrycznych typu 

plug-in hybrid, zgodnie z wyraźnym upoważnieniem Rady. 

5. Podmioty objęte Rozporządzeniem, które eksploatują pojazdy służb ratowniczych, co 

najmniej raz w roku oceniają i testują różne technologie pojazdów zeroemisyjnych, 

aby ustalić, czy spełnione są wymagania dla użycia tych pojazdów. 

6. Podmioty objęte Rozporządzeniem będą konsultowały się z OGS w celu stworzenia 

infrastruktury ładowania pojazdów zeroemisyjnych dla swojej floty. OGS zapewni 

agencjom wytyczne i będzie koordynowało stopniowe wdrażanie infrastruktury 

ładowania pojazdów zeroemisyjnych. 

7. Podmioty objęte Rozporządzeniem zachęca się do maksymalizacji dostępu 

pracowników do infrastruktury ładowania pojazdów zeroemisyjnych i promowania 

korzystania z niej w miejscu pracy na parkingach będących własnością administracji 

stanowej i przez nią utrzymywanych.  

 

F. Podmioty objęte Rozporządzeniem ocenią włączenie rozproszonych zasobów 

energetycznych i magazynowania energii w maksymalnym możliwym zakresie. NYPA i 

NYSERDA będą współpracować w celu zapewnienia Podmiotom objętym 

Rozporządzeniem potrzebnej pomocy technicznej dotyczącej nowych systemów 

magazynowania energii. 

G. W stosownych przypadkach, podmioty objęte Rozporządzeniem będą starały się 

wykorzystać opracowane przez DEC wytyczne dot. wartości śladu węglowego (Value of 

Carbon Guidance), aby ułatwić podejmowanie decyzji dotyczących redukcji emisji 

gazów cieplarnianych na mocy niniejszego Rozporządzenia.  

 

VIII. Ograniczanie ilości odpadów 

 



A. Rada stworzy szablon planu odchodzenia od składowania odpadów na składowiskach, 

który Podmioty objęte Rozporządzeniem będą wykorzystywały do przygotowania swoich 

planów. Wszystkie Podmioty objęte Rozporządzeniem stworzą plan odchodzenia od 

składowania odpadów na składowiskach i złożą taki plan w Radzie. Plan taki będzie 

opisywał jak spełnią następujące cele: 

 

1. Spadek utylizacji odpadów o 10 procent co pięć lat od poziomu bazowego w roku 

fiskalnym 2018-19, aż do osiągnięcia celu na poziomie 75 procent. 

2. Dane dotyczące odpadów zgłoszone dla tych celów powinny być podzielone na 

następujące kategorie: materiały poddane recyklingowi; materiały kompostowalne i 

inne organiczne; materiały wysłane na składowisko (w tym odpady budowlane i 

rozbiórkowe); oraz odpady specjalne (w tym odpady niebezpieczne). 

3. Plan odchodzenia od składowania odpadów na składowiskach powinien zawierać co 

najmniej następujące elementy: 

a. harmonogram przeprowadzania rutynowych audytów odpadów w obiektach 

oraz sposób, w jaki ustalenia z audytu odpadów zostaną wykorzystane do 

wspierania redukcji odpadów;  

b. plan skierowania odpadów organicznych na składowisko w celu osiągnięcia 

celów związanych z odpowiednim kierowaniem strumieni odpadów; 

c. zidentyfikowanie wszystkich przypadków użycia jednorazowych tworzyw 

sztucznych i stworzenie planu eliminacji ich użycia we wszystkich 

okolicznościach, w których nie zagraża to zdrowiu i bezpieczeństwu 

pracowników lub społeczeństwa; oraz  

d. rozważenie, czy Podmiot objęty Rozporządzeniem powinien do 2025 r. 

przejść na recykling dwustrumieniowy, w ramach którego elementy 

podlegające recyklingowi są rozdzielane u źródła na podkategorie papieru 

mieszanego i pojemników zbiorczych (plastik, szkło i metal), we wszystkich 

zakładach, w których jest to wykonalne i w których istnieją dostępne, 

opłacalne i wydajne instalacje do odzysku materiałów. 

4. Ponadto DEC zapewni pomoc techniczną przy opracowywaniu planów.  

5. Rada będzie oceniała cele odchodzenia od składowania odpadów na składowiskach 

zawarte w niniejszym Rozporządzeniu przynajmniej co pięć lat, i jeżeli cele zostaną 

uaktualnione przez Radę, będzie ona wymagała od Podmiotów objętych 

Rozporządzeniem przedłożenia uaktualnionych planów odchodzenia od składowania 

odpadów na składowiskach w zależności od tego, jak każdy z nich spełni nowe cele. 

6. Podmioty objęte Rozporządzeniem będą składały takie plany Radzie w ciągu 

jednego roku od otrzymania wzoru planu odchodzenia od składowania odpadów na 

składowiskach. 

 

B. Po upływie 90 dni od wydania niniejszego Rozporządzenia, Podmioty objęte 

Rozporządzeniem nie będą wydawać funduszy stanowych na zakup wody butelkowanej. 

Jeżeli Podmiot objęty Rozporządzeniem stwierdzi, że ma potrzebę zakupu wody 

butelkowanej ze względów zdrowotnych lub bezpieczeństwa, może wystąpić do Rady o 

wyłączenie z tego wymogu ze względu na szczególne okoliczności zgodnie z art. V 

niniejszego Rozporządzenia. Rada będzie publikowała wytyczne dotyczące wyłączeń od 

tego wymogu w celu uwzględnienia kwestii zdrowia publicznego i innych odpowiednich 



okoliczności. Niniejszy artykuł nie ma zastosowania do Podmiotu objętego 

Rozporządzeniem dokonującego zakupu wody butelkowanej na wypadek sytuacji 

awaryjnych. 

 

IX. Ograniczenie stosowania substancji toksycznych.  

 

A. Podmioty objęte Rozporządzeniem ocenią i włączą do swoich działań strategie redukcji 

wykorzystania toksyn, w zakresie w jakim jest to możliwe, w celu zapobiegania 

zanieczyszczeniu. Rada zapewni agencjom co najmniej informacje na temat zdrowych 

budynków, ekologicznego czyszczenia i dezynfekcji, zintegrowanego podejścia do 

kontroli szkodników i ekologicznych zamówień publicznych. 

 

XI. Rozwój o niskim oddziaływaniu 

 

A. Podmioty objęte Rozporządzeniem ocenią, i w maksymalnym możliwym zakresie, 

włączą koncepcje zielonej infrastruktury w celu zmniejszenia odpływu wód burzowych i 

poprawy jakości wody w swoich nowych projektach budowlanych lub przebudowach 

składanych do zatwierdzenia niezależnie od poziomu utrudnień. Obejmuje to takie 

działania jak przebudowa parkingów i dodanie nowych elementów krajobrazu. 

  

B. Rada, we współpracy z EFC, przedstawi Podmiotom objętym Rozporządzeniem 

wytyczne dotyczące włączenia koncepcji zielonej infrastruktury. 

 

C. Włączenie ryzyka klimatycznego 

 

1. Nowa infrastruktura i projekty budowlane będą projektowane i budowane z 

uwzględnieniem zmian klimatu, które mogą wystąpić w okresie ich eksploatacji. 

Obejmuje to uwzględnienie prognoz klimatycznych i strategii adaptacyjnych na 

etapie projektów wstępnych oraz w trakcie przewidywanej eksploatacji i zarządzania 

obiektami. Za strategię łagodzenia ryzyka klimatycznego w nowym i istniejącym 

budownictwie należy uznać zachowanie otwartej przestrzeni.  

2. Rada przedstawi Podmiotom objętym Rozporządzeniem wytyczne dotyczące 

uwzględnienia prognoz klimatycznych i koncepcji ryzyka klimatycznego. 

3. Wszystkie Podmioty objęte Rozporządzeniem ocenią możliwości wzmocnienia 

swojej infrastruktury i złagodzenia skutków zmiany klimatu za pomocą praktyk 

odpornościowych, takich jak zastosowanie metod opartych na naturalnych 

rozwiązaniach i infrastruktury modułowej. 

  

XII. Promowanie różnorodności biologicznej i ochrona siedlisk  

 

A. Podmioty objęte Rozporządzeniem, które sprawują nadzór nad nieruchomościami, tam 

gdzie będzie to możliwe, poszukują możliwości zwiększenia integralności ekologicznej 

swoich nieruchomości w celu wsparcia rodzimej bioróżnorodności i przyjętego w stanie 

Nowy Jork Planu Ochrony Owadów Zapylających (Pollinator Protection Plan), ochrony 

gatunków zagrożonych i ginących, oraz zwiększenia odporności na zmiany klimatu i 

naturalnego magazynowania węgla. Obejmuje to priorytetowe wykorzystanie roślin 



rodzimych i minimalizowanie stosowania roślin nierodzimych w architekturze krajobrazu 

i innych działaniach związanych z nasadzeniami oraz innych działaniach, które mogą być 

określone w przewodniku Programu ochrony dziedzictwa naturalnego (Natural Heritage 

Program), który został opracowany w stanie Nowy Jork, i jego zaleceniach dotyczących 

wykorzystania roślin ujętych na liście. 

 

B. Rada dostarczy szablon dla wszystkich Podmiotów objętych Rozporządzeniem w celu 

wdrożenia protokołu wczesnego wykrywania i szybkiego reagowania w odniesieniu do 

gatunków inwazyjnych na terenie nieruchomości, którymi zarządza Podmiot objęty 

Rozporządzeniem. Rada może wydawać dodatkowe dyrektywy operacyjne w celu 

powstrzymania rozprzestrzeniania się gatunków inwazyjnych na terenie nieruchomości 

będących własnością państwa. 

 

C. Przed zastosowanie innych środków eradykacji Podmioty objęte Rozporządzeniem będą 

w pierwszej kolejności stosowały techniki zintegrowanej kontroli szkodników w celu 

kontroli gatunków inwazyjnych. 

 

D. Wszystkie Podmioty objęte Rozporządzeniem będą przestrzegać dostępnych najlepszych 

praktyk w zakresie identyfikacji i właściwego zarządzania zagrożonymi gatunkami na 

terenie nieruchomości oraz zapewnią, że ich projekty i działania nie będą miały 

negatywnego wpływu na żaden zagrożony gatunek. DEC zapewnia wskazówki i pomoc 

techniczną dla Podmiotów objętych Rozporządzeniem w zakresie właściwego 

zarządzania zagrożonymi gatunkami i narzędziami danych do identyfikacji miejsc, gdzie 

może występować problem zagrożenia gatunków. 

 

E. W zakresie, w jakim będzie to możliwe, Podmioty objęte Rozporządzeniem ocenią 

możliwości do współlokowania nowych projektów z uwzględnieniem uwarunkowań 

krajobrazu lub siedliski dla wsparcia rodzimych gatunków owadów zapylających i celów 

Planu Ochrony Owadów Zapylających w stanie Nowy Jork oraz zwiększenia odporności 

na klimat i naturalnego składowania węgla. 

 

XIII. Społeczności defaworyzowane 

 

A. Każdy Podmiot objęty Rozporządzeniem, w maksymalnym możliwym stopniu, 

zmniejszy wpływ swojej działalności na Społeczności defaworyzowane, oraz włączy 

zmniejszony wpływ na środowisko w tych społecznościach do opracowywanych przez 

siebie planów na mocy niniejszego Rozporządzenia. 

 

B. Rada przeprowadzi inwentaryzację obiektów będących własnością stanu i znajdujących 

się na terenie Społeczności defaworyzowanych. 

 

C. Podmioty objęte Rozporządzeniem będą priorytetowo traktowały obiekty, nad którymi 

dany podmiot sprawuje kontrolę, a które znajdują się na terenie Społeczności 

defaworyzowanych, pod kątem efektywności i innych ulepszeń środowiskowych, takich 

jak elektryfikacja systemów ogrzewania i klimatyzacji, które zmniejszą wpływ Podmiotu 

objętego Rozporządzeniem na środowisko w tych społecznościach. 



 

XIV. Innowacyjne rozwiązania 

 

A. Rada będzie stale oceniała potencjał nowych technologii, aby pomóc Podmiotom 

objętym Rozporządzeniem w dalszym zmniejszaniu ich śladu środowiskowego i 

zwiększaniu odporności na klimat (łagodzenie i adaptacja) ich działalności, a tam gdzie 

to możliwe, będzie testowała nowe technologie i rozwiązania w celu ustalenia, czy są 

one możliwe do przyjęcia w działalności Podmiotów objętych Rozporządzeniem. 

 

XV. Uchylenie wcześniejszych rozporządzeń wykonawczych 

 

A. Niniejszej Rozporządzenie uchyla i zastępuje Rozporządzenie 4, wydane w dniu 24 

kwietnia 2008 r., Rozporządzenie 18, wydane w dniu 5 maja 2009 r., Rozporządzenie 88, 

wydane w dniu 28 grudnia 2012 r., oraz Rozporządzenie 166, wydane w dniu 1 czerwca 

2017 r. 

 

   C O  N I N I E J S Z Y M potwierdzam 

własnoręcznym podpisem 

i pieczęcią stanu w mieście 

Albany, w dniu 

dwudziestego września dwa 

tysiące dwudziestego 

drugiego roku. 

 

 

 

 

 

 

 

        PRZEZ GUBERNATORA  

 

                Sekretarz gubernatora 

 

 

 



 

 

ZAŁĄCZNIK A – Podmioty objęte Rozporządzeniem 

 

1) AGING – Urząd ds. Osób Starszych (Office for the Aging) 

2) AGM – Departament Rolnictwa i Rynków (Department of Agriculture and Markets) 

3) APA – Agencja Parku Adirondack (Adirondack Park Agency) 

4) ARTS – Rada ds. Sztuki (Council on the Arts) 

5) BFSA – Urząd ds. Stabilności Fiskalnej w Buffalo (Buffalo Fiscal Stability 

Authority) 

6) BOE – Komisja Wyborcza (Board of Elections) 

7) BPCA – Władze miasta Battery Park / Wydział Utrzymania Parków (Battery Park 

City Authority/Parks Conservancy) 

8) CDTA – Zarządu Transportu w regionie Capital District (Capital District 

Transportation Authority) 

9) CELG – Komisja ds. Etyki i Lobbingu w Administracji Publicznej (Commission on 

Ethics and Lobbying in Government) 

10) CENTRO – Zarząd Transportu Regionalnego w regionie Central New York (Central 

New York Regional Transportation Authority) 

11) CIVIL – Departament Służby Cywilnej (Department of Civil Service) 

12) CPB – Komisja Wspólnego Planowania i Polityki Central Pines Barrens (Central 

Pines Barrens Joint Planning & Policy Commission) 

13) CUNY – Uniwersytet Miasta Nowy Jork (City University of New Jork). 

14) DASNY – Urząd ds. Budownictwa Stanu Nowy Jork (Dormitory Authority of New 

York) 

15) DCJS – Wydział Służb Sądownictwa Karnego (Division of Criminal Justice Services) 

16) DEC – Departament Ochrony Środowiska (Department of Environmental 

Conservation) 

17) DED – Departament Rozwoju Gospodarczego (Department of Economic 

Development) 

18) DFS – Departament Usług Finansowych (Department of Financial Services) 

19) DHCR – Wydział Mieszkalnictwa i Odnowy Społecznej (Division of Housing and 

Community Renewal) 

20) DHR – Wydział Praw Człowieka (Division of Human Rights) 

21) DHSES – Wydział Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Służb Ratowniczych (Division 

of Homeland Security and Emergency Services) 

22) DMV – Departament Pojazdów Samochodowych (Department of Motor Vehicles) 

23) Wydział ds. Budżetu (Division of the Budget, DOB) 

24) DOCCS – Departament Więziennictwa i Nadzoru Społecznego (Department of 

Corrections and Community Supervision) 

25) DOH – Departament Zdrowia (Department of Health) 

26) DOS – Departament Stanu (Department of State) 

27) DOT – Departament Transportu (Department of Transportation) 

28) DPS – Departament ds. Usług Publicznych (Department of Public Service) 

29) DVS – Wydział ds. Usług dla Weteranów (Division of Veterans Services) 



30) ECFSA – Urząd ds. Stabilności Fiskalnej w hrabstwie Erie (Erie County Fiscal 

Stability Authority) 

31) ECMC – Centrum medyczne Erie County Medical Center Corporation 

32) EFC – Przedsiębiorstwo Infrastruktury Środowiskowej (Environmental Facilities 

Corporation) 

33) FCB – Komisja ds. Kontroli Finansowej (Financial Control Board) 

34) GAMING – Komisja ds. Gier Hazardowych (Gaming Commission) 

35) GOER – Biuro Gubernatora ds. Stosunków z Pracownikami (Governor’s Office of 

Employee Relations) 

36) HESC – Biuro ds. Usług Szkolnictwa Wyższego (Higher Education Services 

Corporation) 

37) HRBRRD – Okręg regulacyjny rzeki Hudson River-Black River (Hudson River- 

Black River Regulating District) 

38) HRVG – Sieć szlaków turystycznych w dolinie rzeki Hudson (Hudson River Valley 

Greenway) 

39) IG – Biuro Inspektora Generalnego (Office of Inspector General) 

40) ITS – Usługi informatyczne (Information Technology Services) 

41) JAVITS – New York Convention Center Operating Corporation 

42) JC – Centrum Sprawiedliwości (Justice Center) 

43) LABOR – Departament Pracy (Department of Labor) 

44) LIPA – Urząd Energetyczny Long Island (Long Island Power Authority) 

45) MNA – Wydziału Spraw Wojskowych i Marynarki Wojennej (Division of Military 

and Naval Affairs) 

46) MTA – Zarząd Transportu Metropolitalnego (Metropolitan Transportation Authority) 

47) NFTA – Zarząd Transportu w Obszarze Przygranicznym Niagara (Niagara Frontier 

Transportation Authority) 

48) NIFA – Tymczasowy Organ Finansowy hrabstwa Nassau (Nassau County Interim 

Finance Authority) 

49) NYPA – Urząd Energetyczny Stanu Nowy Jork (New York Power Authority) 

50) NYSBA – Zarząd Mostów Stanu Nowy Jork (New York State Bridge Authority) 

51) NYSERDA – Urząd ds. Badań i Rozwoju Energetyki Stanu Nowy Jork (New York 

State Energy Research and Development Authority) 

52) NYSIF – Fundusz Ubezpieczeniowy (Insurance Fund) 

53) OASAS – Biuro ds. Alkoholizmu i Uzależnienia od Substancji (Office of Alcoholism 

and Substance Abuse Services) 

54) OCFS – Urząd ds. Usług dla Dzieci i Rodzin (Office of Children and Family 

Services) 

55) Biuro ds. Pomocy Ofiarom 

56) OGDENSBURG – Zarząd Mostów i Portów w Ogdensburgu (Ogdensburg Bridge 

and Port Authority) 

57) OGS – Biuro ds. Usług Ogólnych (Office of General Services) 

58) OMH – Urząd ds. Zdrowia Psychicznego (Office of Mental Health) 

59) OPRHP – Urząd ds. Parków, Rekreacji i Ochrony Zabytków (Office of Parks, 

Recreation and Historic Preservation) 

60) OPWDD – Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnością Rozwojową (Office of People with 

Developmental Disabilities) 



61) ORDA – Urząd ds. Wykorzystania Obiektów Olimpijskich w Rozwoju Regionalnym 

(Olympic Regional Development Authority) 

62) OTDA – Biuro Pomocy Tymczasowej i dla Osób z Niepełnosprawnością (Office of 

Temporary and Disability Assistance) 

63) PERB – Publiczna Rada Stosunków Pracy (Public Employment Relations Board) 

64) PORTOSWEGO – Zarząd Portu Oswego (Port of Oswego Authority) 

65) RIOC – Roosevelt Island Operating Corporation of the State of New York 

66) RTS – Zarząd Transportu Regionalnego Rochester Genesee (Rochester Genesee 

Regional Transportation Authority) 

67) SLA – Stanowy Urząd ds. Napojów Alkoholowych (State Liquor Authority) 

68) SUNY – Uniwersytet Stanu Nowy Jork (State University of New York) 

69) TAX – Departament Podatków i Finansów (Department of Taxation & Finance) 

70) THRUWAY – Zarząd Autostrad (Thruway Authority) 

71) TROOPERS – Policja stanowa 

72) UDC – Przedsiębiorstwo Rozwoju Miejskiego (Urban Development Corporation) 

73) UNDC – Przedsiębiorstwo Rozwoju Narodów Zjednoczonych (United Nations 

Development Corporation) 

74) WCB – Komisja ds. odszkodowań pracowniczych (Workers’ Compensation Board) 

75) WCMC – Przedsiębiorstwo Opieki Zdrowotnej hrabstwa Westchester (Westchester 

County Health Corporation)  


