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GUBERNATOR HOCHUL ZWOŁUJE GRUPĘ ROBOCZĄ W CELU WSPARCIA 
ROLNIKÓW W STANIE NOWY JORK  

  
Dyrektywa uwzględni i wdroży informacje zwrotne zebrane podczas rozmów przy 

letnim okrągłym stole prowadzonych ze społecznością rolniczą  
  

Członkowie grupy roboczej składającej się z przedstawicieli agencji stanowych i 
interesariuszy z całej branży rolnej stanu Nowy Jork  

  
  

Gubernator Hochul ogłosiła dziś, że specjalna grupa robocza złożona z przedstawicieli 
agencji stanowych i społeczności rolniczej będzie współpracować w celu wsparcia 
rolników stanu Nowy Jork i pomocy w pobudzeniu przemysłu rolniczego. Tego lata 
gubernator Hochul i wicegubernator Delgado przeprowadzili serię rozmów przy 
okrągłym stole z różnymi grupami rolników i interesariuszy z branży rolnej na Long 
Island, w North Country, Hudson Valley i Finger Lakes, aby poznać ich obawy 
dotyczące branży rolniczej w stanie. Tej strategicznej międzyagencyjnej grupie roboczej 
ds. zminimalizowania przeszkód dla branży rolnej (Strategic Interagency Task Force 
Lessening Obstacles to Agriculture Working Group, SILO), zgodnie z poleceniem 
gubernator i w odpowiedzi na obawy rolników i interesariuszy z branży, będzie 
przewodniczył komisarz Departamentu Rolnictwa i Rynków (Department of Agriculture 
and Markets) Richard Ball.  
  
„Blisko pracujemy ze społecznością rolniczą, aby wspierać potrzeby zarówno 
pracowników, jak i pracodawców oraz zapewnić dobrobyt rolnictwa w stanie Nowy 
Jork”, powiedziała gubernator Hochul. „Ta grupa robocza będzie miała kluczowe 
znaczenie dla rozwiązania kilku wyzwań w ramach przemysłu rolnego stanu Nowy Jork, 
a moja administracja będzie nadal współpracować z rolnikami, aby odpowiedzieć na ich 
potrzeby i dokonać transformacji rolnictwa w naszym stanie”.  
  
„Jako rodowity mieszkaniec północnej części stanu i były przedstawiciel tysięcy 
rodzinnych gospodarstw w Kongresie wiem, że rolnictwo to nie tylko biznes, ale też 
sposób na życie”, powiedział wicegubernator Antonio Delgado. „Kiedy nasze 
gospodarstwa zmagają się z problemami, wszyscy się zmagamy i dlatego gubernator i 
ja pozostajemy zaangażowani w zrozumienie i zaspokojenie potrzeb producentów z 
terenu naszego stanu. Naszym obowiązkiem jest zareagowanie na obawy, które 



usłyszeliśmy od rolników z całego stanu i wdrożenie rozwiązań, które zapewnią im 
dalszy sukces”.  
  
Grupa będzie współpracować z przedstawicielami sektorów towarowych rolnictwa, aby 
zidentyfikować wyzwania i zapewnić, że agencje, które mają kontakt z lokalnymi 
rolnikami, jasno się komunikują, skutecznie współdziałają i zmniejszają uciążliwe 
wymagania, koncentrując się na przyszłym rozwoju. Ostateczne zalecenia grupy będą 
odzwierciedlały informacje zwrotne uzyskane podczas sesji, które obejmują między 
innymi zapewnienie dostaw większej ilości nabiału do naszych szkół, wyzwania 
związane z transportem i znalezieniem certyfikowanych kierowców, a także potrzebę 
dostępu do nowych rynków w związku z podejmowanymi przez władze stanowe 
wysiłkami w zakresie zmian klimatycznych. Nacisk zostanie położony na działania 
administracyjne, które mogą być podjęte przez gubernator i agencje stanowe, aby 
zapewnić natychmiastową i terminową reakcję na ważne kwestie dotyczące wspierania 
i rozszerzania produkcji żywności w stanie Nowy Jork.  
  
W oparciu o rozmowy i informacje zwrotne otrzymane podczas czterech sesji spotkań, 
grupa zadaniowa początkowo skupi się między innymi na następujących kwestiach:  
  

 Transport – rozwiązywanie problemów związanych z przewozem 
towarów i produktów rolnych przy jednoczesnym zrozumieniu potrzeb 
inwestycji w drogi, mosty i inną istotną infrastrukturę umożliwiającą 
dostarczenie produktów na rynek.  

 Praca – identyfikacja i budowanie następnego pokolenia rolników i 
robotników rolnych w celu wsparcia zróżnicowanego przemysłu poprzez 
zapewnienie umiejętności i pracowników wymaganych do prowadzenia 
nowoczesnych gospodarstw.  

 Środowisko – należy zająć się i usunąć przeszkody w inwestycjach 
kapitałowych w zakresie zagospodarowania obornika, produkcji energii w 
gospodarstwie rolnym oraz przejścia na alternatywne źródła paliwa, które 
ograniczają zdolność niektórych gospodarstw do realizacji stanowych 
celów klimatycznych i osiągnięcia neutralności pod względem emisji 
dwutlenku węgla.  

 Mieszkania dla pracowników – należy zwiększyć liczbę mieszkań 
pracowniczych, aby zapewnić pracownikom bezpieczne warunki życia w 
pobliżu gospodarstw rolnych oraz zagwarantować zrównoważoną i 
codzienną produkcję.  

 Podatki – zapewnienie jaśniejszych wytycznych dotyczących 
administrowania podatkiem od nieruchomości oraz poprawa dostępu do 
istniejących programów ulg podatkowych.  

 Ochrona gruntów rolnych – przegląd istniejących programów i 
określenie sposobów, w jaki władze stanowe mogą zapewnić, że 
produktywne grunty rolne pozostaną dostępne, będą produkować i nadal 
będą karmić mieszkańców stanu Nowy Jork.  

 Rozszerzenie zamówień – zwiększenie skali zamówień lokalnych 
produktów żywnościowych przez różne agencje stanowe, aby stworzyć 



lokalne łańcuchy dostaw żywności i zapewnić lepsze powiązania z 
gospodarstwami rolnymi na terenie stanu Nowy Jork.  

  
Raport końcowy zostanie przekazany do Biura Gubernator i będzie określał działania, 
zgodnie z zaleceniami grupy roboczej, które agencje stanowe mogą podjąć, aby pomóc 
usprawnić działalność rolnikom działającym w stanie Nowy Jork.  
  
Członkami grupy roboczej są przedstawiciele wielu agencji stanowych, w tym 
Departamentu Rolnictwa i Rynków Stanu Nowy Jork (New York State Department of 
Agriculture and Markets), Departamentu Pracy (Department of Labor, DOL), 
Departamentu Transportu (Department of Transportation, DOT), Departamentu 
Ochrony Środowiska (Department of Environmental Conservation, DEC), Departamentu 
Zdrowia (Department of Health, DOH), Departamentu Usług Publicznych (Department 
of Public Service, DES), Departamentu Podatków i Finansów (Department of Taxation 
and Finance, DTF); Urzędu ds. Badań i Rozwoju Energetyki Stanu Nowy Jork (New 
York State Energy Research and Development Authority, NYSERDA); Empire State 
Development; oraz Stanowego Urzędu ds. Napojów Alkoholowych (New York State 
Liquor Authority, SLA), a także następujący przedstawiciele branży rolnej:  
  

 Jim Bittner, właściciel Bittner Singer Orchards Appleton, NY i tymczasowy 
dyrektor New York Horticulture Society  

 Kama Doucoure, właściciel Big Dreams Farm  
 David Fisher, właściciel Mapleview Dairy i prezes New York Farm Bureau  
 Jeffrey M. Fetter, prezes Scolaro Fetter Grizanti & McGough, P.C.  
 Susan Jaffe, właścicielka Snowdance Farm  

 Maureen Torrey Marshall, współwłaścicielka Torrey Farms  
 Sarah Dressel Nikles, właścicielka Dressel Farms  
 Brian Reeves, partner w Reeves Farms i prezes New York Vegetable 

Association  
 Tonya Van Slyke, dyrektor wykonawcza Northeast Dairy Producers 

Association  
 Oscar Vizcarra, partner w Becker Farms  
 Kim Wagner, właścicielka Stoutridge Vineyard  
 Jeff Williams, dyrektor ds. polityki publicznej w New York Farm Bureau  

  
Komisarz Departamentu Rolnictwa i Rynków Stanu Nowy Jork, Richard A. Ball, 
powiedział: „W ciągu ostatnich lat poczyniliśmy wiele postępów, jeśli chodzi o 
wspieranie naszych rolników, ale mamy przed sobą jeszcze wiele pracy, zwłaszcza jeśli 
chodzi o rozwój siły roboczej, edukację rolniczą i zapewnienie silnego, prężnego 
przemysłu na przyszłość. Mamy dziś okazję współpracować z naszymi kolegami z 
agencji stanowych i naszymi partnerami w rolnictwie, aby zająć się niektórymi trudnymi 
kwestiami, które stoją przed nami i znaleźć konkretne rozwiązania, zapewniając, że 
stan Nowy Jork nadal będzie krajowym liderem w produkcji rolnej”.  
  
Prezes York Farm Bureau, David Fisher, powiedział: „Rolnicy w stanie Nowy Jork 
stoją przed szeregiem wyzwań związanych z przepisami, siłą roboczą i rynkiem, które 



ograniczają zdolność do rozwoju naszych przedsiębiorstw w tym stanie. Wiele z tych 
kwestii omówiliśmy z gubernator Hochul, gdy latem odwiedziła należące do mojej 
rodziny gospodarstwo mleczne. Czekam na kontynuację tych rozmów z grupą 
zadaniową SILO. Jest to okazja do określenia zdroworozsądkowego podejścia do 
przełamywania barier i wspierania systemu żywnościowego naszego stanu”.  
  
Prezes New York State Vegetable Growers Association, Brian Reeves, powiedział: 
„Cieszę się na współpracę z moimi kolegami z sektora rolniczego oraz z Departamentu 
Rolnictwa i Rynków, aby znaleźć sposoby na zmniejszenie obciążeń regulacyjnych dla 
działających na terenie stanu Nowy Jork gospodarstw i poprawić skuteczność 
współpracy naszego rządu stanowego z branżą rolną. Silny przemysł rolniczy w stanie 
Nowy Jork pomoże zapewnić wszystkim naszym obywatelom dostęp do pożywnej, 
świeżej, lokalnie produkowanej żywności zawsze i w każdych okolicznościach. W 
świetle ostatniej pandemii jest to ważniejsze, jak nigdy dotąd”.  
  
Dyrektor wykonawcza Northeast Dairy Producers Association, Tonya Van Slyke, 
powiedziała: „Jako organizacja, która służy jako głos gospodarstw mlecznych w stanie 
Nowy Jork, Northeast Dairy Producers Association docenia ponowne spotkanie grupy 
zadaniowej SILO jako ważny krok w kierunku usunięcia barier dla rolników, 
przetwórców i przewoźników oraz zapewnienie możliwości, które wzmacniają 
gospodarkę rolną stanu Nowy Jork. Rolnicy uczestniczyli w spotkaniach, aby podzielić 
się swoimi obawami bezpośrednio z przywódcami stanu, i jesteśmy wdzięczni, że ich 
opinie są wysłuchiwane. Praca i dbałość o środowisko są priorytetowymi obszarami dla 
naszych rodzinnych gospodarstw. Niezwykle ważne jest, abyśmy współpracowali w celu 
sprostania wyzwaniom, przed którymi stoją rolnicy, aby utrzymać rentowny przemysł 
rolniczy dla przyszłych pokoleń. Od tego zależy zaopatrzenie stanu Nowy Jork w 
żywność”.  
  
Właściciel Bittner Singer Orchards i tymczasowy dyrektor New York State 
Horticulture Society, Jim Bittner, powiedział: „Komitet SILO oferuje tym z nas, którzy 
zajmują się rolnictwem produkcyjnym, wyjątkową okazję do interakcji z wieloma 
departamentami administracji stanowej. W rezultacie możemy współpracować, aby 
zasady i przepisy, które muszą być wprowadzone w celu ochrony wszystkich obywateli 
w stanie Nowy Jork, uwzględniały również realia i wyzwania związane z rolnictwem. 
Oczekuję dialogu, który umożliwi branży rolniczej dalsze pełnienie roli koła 
zamachowego gospodarki stanu Nowy Jork”.  
  
Prezes Scolaro Fetter Grizanti & McGough, P.C. i przewodniczący grup ds. 
biznesu i podatków oraz usług rolniczych, Jeffery M. Fetter, powiedział: 
„Współpraca z farmami i rodzinami rolniczymi w całym stanie Nowy Jork od ponad 35 
lat jest dla mnie przyjemnością i zaszczytem. W świetle rosnących wyzwań stojących 
przed przemysłem rolniczym, ustanowienie grupy zadaniowej jako wspólnego forum 
pomiędzy agencjami stanowymi w celu zrozumienia i rozwiązania tych kwestii będzie 
mile widziane przez wszystkich, którzy pracują w i świadczą usługi dla największego 
przemysłu w stanie”.  
  



Rolnictwo jest niezwykle ważnym sektorem gospodarki stanu Nowy Jork. Na terenie 
stanu działa ponad 33 000 farm produkujących jedne z najlepszych na świecie 
produktów spożywczych i napojów. Około 20 procent powierzchni stanu Nowy Jork, 
czyli blisko 7 milionów akrów, to tereny rolnicze. Stan Nowy Jork zajmuje pierwsze 
miejsce w kraju pod względem produkcji ważnych produktów mlecznych, takich jak 
jogurt i serek śmietankowy, drugie miejsce w kraju w produkcji jabłek i syropu 
klonowego, oraz trzecie jeśli chodzi o produkcję winogron i kapusty.  
  

  
###  
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