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GUBERNATOR HOCHUL OGŁASZA ROZPOCZĘCIE PIERWSZEGO W KRAJU 
PROGRAM ZIELONYCH ZAKUPÓW DLA SAMORZĄDÓW LOKALNYCH  

  
Nowy program „Społeczności kupujących produkty ekologiczne” honoruje 
lokalnych liderów w wyborze zrównoważonych produktów w celu ochrony 

zdrowia publicznego i środowiska naturalnego  
  

Rada ds. Programu GreenNY wydaje 10 nowych specyfikacji zakupowych 
GreenNY, zwiększając ich liczbę do 88  

  
  
Gubernator Kathy Hochul ogłosiła dziś rozpoczęcie programu „Społeczności kupujących 
produkty ekologiczne” (Green Purchasing Communities), którego celem jest 
wyróżnienie samorządów lokalnych, które zobowiązały się do kupowania produktów 
zgodnych z zasadami zrównoważonego rozwoju, pomagających chronić zdrowie 
publiczne i środowisko naturalne. Nowy program promuje przywództwo na poziomie 
lokalnym i opiera się na wiodącym w kraju programie zielonych zamówień publicznych 
stanu Nowy Jork, który przyspiesza przejście do gospodarki ekologicznej poprzez 
rozwój rynku towarów i usług ekologicznych.  
  
„Poprzez program „Społeczności kupujących produkty ekologiczne” wspieramy 
samorządy lokalne w całym stanie Nowy Jork, które podążają za stanowym liderem w 
dziedzinie zielonych zamówień, aby pomóc nam osiągnąć nasze cele w zakresie 
zrównoważonego rozwoju”, powiedziała gubernator Hochul. „Poprzez zwiększenie 
rynku dla zielonych produktów i usług, ten wiodący w kraju program będzie stanowić 
kontynuację naszej pracy na rzecz budowania zdrowszego stanu, bardziej świadomej 
ekologicznie gospodarki i bardziej zielonej przyszłości dla wszystkich mieszkańców 
stanu Nowy Jork”.  
  
Program „Społeczności kupujących produkty ekologiczne” wypełnia zobowiązanie 
gubernator Hochul z 2022 r. do stworzenia pierwszego w kraju programu ekologicznych 
zakupów dla samorządów lokalnych. Na początku tego roku stan Nowy Jork 
przygotował modelowy komunikat o zielonych zamówieniach, który ma być przekazany 
samorządom lokalnym, pomagając aktualizować politykę zakupową tak, by 
odzwierciedlała silne zobowiązania w zakresie zielonych zamówień.  
  



Program ten, administrowany przez Departament Ochrony Środowiska (Department of 
Environmental Conservation, DEC) i Biuro ds. Usług Ogólnych (Office of General 
Services, OGS), zapewnia uznanie dla samorządów lokalnych, które zobowiązują się 
do przestrzegania specyfikacji zakupowych programu GreenNY. Wszystkie samorządy 
lokalne w stanie Nowy Jork kwalifikują się do udziału w tym programie i mogą to zrobić, 
wykonując dwa kroki:  
  

• Uaktualniając politykę zakupową w taki sposób, aby wymagała od nabywców 

przestrzegania specyfikacji zakupowej programu GreenNY; oraz  

• Przedkładając kopię aktualizowanych zasad zakupów wraz z jednostronicowym 

wnioskiem.  

  
Więcej informacji o kwalifikujących się podmiotach oraz o wniosku można znaleźć tutaj.  
  
Komisarz Departamentu Ochrony Środowiska i współprzewodniczący Rady ds. 
Działań na Rzecz Klimatu (Climate Action Council), Basil Seggos, powiedział: 
„DEC jest dumnym partnerem w programie zielonych zakupów w stanie nowy jork wraz 
z naszymi kolegami z Biura ds. Usług Ogólnych i cieszymy się, że możemy pomóc 
uprościć proces, dzięki któremu samorządy lokalne będą mogły dołączyć do agencji w 
stanie Nowy Jork w dokonywaniu zrównoważonych zakupów. Decydując się na 
stawianie środowiska naturalnego i zdrowia publicznego na pierwszym miejscu, 
samorządy lokalne mogą nie tylko zmniejszyć ilość zanieczyszczeń, ale także 
przyspieszyć przejście naszego stanu na gospodarkę ekologiczną”.  
  
Komisarz Biura ds. Usług Ogólnych, Jeanette Moy, powiedziała: „Pod 
przewodnictwem gubernator Hochul nowy program „Społeczności kupujących produkty 
ekologiczne” zapewnia samorządom lokalnym możliwość uczynienia zrównoważonego 
rozwoju priorytetem w ich decyzjach zakupowych. Wraz z Departamentem Ochrony 
Środowiska i innymi partnerami z Rady ds. Programu GreenNY (GreenNY Council) 
apelujemy do samorządów lokalnych o pójście w ślady naszego stanu i inwestowanie w 
produkty, które wspierają zieloną gospodarkę i stanowią odpowiedź stanu Nowy Jork na 
zmiany klimatyczne”.  
  
17 stycznia o godz. 14:00 Departament Ochrony Środowiska oraz Biuro ds. Usług 
Ogólnych zorganizują webinarium wyjaśniające dla potencjalnych wnioskodawców, 
które ma na celu przedstawienie ogólnego zarysu nowego programu „Społeczności 
kupujących produkty ekologiczne”. Podczas tego seminarium omówione zostaną 
podstawowe informacje na temat stanowego programu zielonych zamówień 
publicznych programu GreenNY, sposób, w jaki samorządy lokalne mogą w nim 
uczestniczyć, oraz korzyści, jakie z tego wynikają. Ponadto w trakcie webinarium będzie 
czas na pytania i odpowiedzi. Osoby zainteresowane udziałem mogą się zalogować za 
pośrednictwem platformy Webex tutaj. Więcej informacji można uzyskać tutaj.  
  
Oprócz utworzenia programu GreenNY pod hasłem „Społeczności kupujących produkty 
ekologiczne”, Rada ds. Programu GreenNY, utworzona na mocy Rozporządzenia 
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wykonawczego nr 22 gubernator Hochul, zebrała się po raz pierwszy i zatwierdziła 15 
nowych i uaktualnionych specyfikacji zakupowych w ramach programu GreenNY. 
Specyfikacje te obejmują wiele kategorii środków czystości, takich jak mopy, miotły, 
kosze na śmieci i pojemniki do recyklingu, środki dezynfekujące i odkażające, a także 
ekologiczne urządzenia grzewcze i chłodzące oraz pojazdy osobowe. 75 agencji i 
urzędów objętych rozporządzeniem wykonawczym 22 przy podejmowaniu decyzji o 
zakupach kieruje się specyfikacjami zakupowymi dla programu GreenNY. Rada ds. 
Programu GreenNY wyraziła również wstępną zgodę na jedną uaktualnioną i jedną 
nową specyfikację zakupów w ramach GreenNY, dotyczącą farb i papieru do 
kopiowania.  
  
Prezes i dyrektor generalna Urzędu ds. Badań i Rozwoju Energetyki Stanu Nowy 
Jork (New York State Energy Research and Development Authority) oraz 
współprzewodnicząca Rady ds. Działań na Rzecz Klimatu, Doreen M. Harris, 
powiedziała: „Program „Społeczności kupujących produkty ekologiczne” pomaga 
samorządom lokalnym w osiągnięciu efektu ekologicznego poprzez wskazówki 
dotyczące zakupów produktów, które zmniejszają zużycie energii i emisję szkodliwych 
substancji. W miarę jak stan Nowy Jork odchodzi od paliw kopalnych, instalowanie 
ekologicznych urządzeń grzewczych i chłodzących, takich jak pompy ciepła, oraz 
wzmacnianie ekologicznych flot to tylko dwie opcje dostępne dzięki wskazówkom 
dotyczącym zakupów, które mogą pomóc stworzyć zdrowsze przestrzenie”.  
  
P.o. prezesa i dyrektora generalnego Urzędu Energetycznego Stanu Nowy Jork 
(New York Power Authority), Justin E. Driscoll, powiedział: „Program „Społeczności 
kupujących produkty ekologiczne” ułatwi samorządom lokalnym zakup przyjaznych 
środowisku produktów i usług, wspierając rozwijającą się zieloną gospodarkę naszego 
stanu. Korzystając z tego programu, gminy mogą pomóc w budowaniu czystszej i 
bardziej ekologicznej przyszłości”.  
  
Dyrektor ds. budżetu stanu Nowy Jork i współprzewodniczący Rady ds. 
Programu GreenNY, Robert F. Mujica, Jr. powiedział: „Program „Społeczności 
kupujących produkty ekologiczne” pomoże stanowi Nowy Jork stać się bardziej 
ekologiczną gospodarką i jest doskonałym przykładem tego, jak stan dzieli się swoją 
wiedzą i zasobami z samorządami lokalnymi w celu zwiększenia efektywności i 
poprawy życia wszystkich mieszkańców stanu Nowy Jork”.  
  
Utworzony w 2008 r. i kontynuowany na mocy Rozporządzenia wykonawczego nr 22, 
program zamówień ekologicznych w stanie Nowy Jork obejmuje 88 specyfikacji 
zakupów ekologicznych, których przestrzegają agencje i władze, aby zapewnić, że 
środki finansowe są inwestowane w produkty o mniejszym wpływie na środowisko. 
Specyfikacje te pomagają władzom stanu spełnić cele związane z emisją gazów 
cieplarnianych i inne cele środowiskowe poprzez zapewnienie, że zakupione produkty 
zużywają mniej energii, generują mniej odpadów i zmniejszają narażenie na substancje 
niebezpieczne.  
  
Wiodący w skali krajowej plan klimatyczny stanu Nowy Jork  
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Sztandarowy plan klimatyczny stanu Nowy Jork jest najbardziej zdecydowaną 
inicjatywą w zakresie klimatu i czystej energii w kraju. Wzywa on do uporządkowanego i 
sprawiedliwego przejścia na czystą energię, która tworzy miejsca pracy i promuje 
ekologiczną gospodarkę w czasie odbudowy stanu Nowy Jork po pandemii COVID-19. 
Dzięki ustawie o przywództwie klimatycznym i ochronie społeczności Nowy Jork jest na 
drodze do osiągnięcia postawionego sobie celu bezemisyjnej energii elektrycznej do 
2040 r., w tym 70% energii odnawialnej do 2030 r., i osiągnięcia neutralności węglowej 
całej gospodarki. Plan ten opiera się na niespotykanych dotąd inwestycjach w rozwój 
czystych źródeł energii, obejmujących ponad 35 mld USD przeznaczonych na 120 duże 
projekty związane z budową w całym stanie infrastruktury wytwarzania i przesyłu energii 
ze źródeł odnawialnych, 6,8 mld USD na obniżenie poziomu emisji dwutlenku węgla 
przez budynki, 1,8 mld USD na rozbudowę rozwiązań fotowoltaicznych, ponad 1 mld 
USD na inicjatywy związane z czystym transportem oraz ponad 1,6 mld USD na 
inicjatywy w ramach NY Green Bank. Łącznie inicjatywy te wspierały ponad 165 000 
miejsc pracy w sektorze czystej energii w stanie Nowy Jork w 2021 r., generując wzrost 
o 2100% w sektorze rozproszonej produkcji energii słonecznej od 2011 r. Należy też 
wspomnieć o deklaracji produkcji 9000 megawatów energii na morskich farmach 
wiatrowych do 2035 r. W ramach Ustawy klimatycznej stan Nowy Jork będzie bazował 
na tych postępach i do 2050 r. zredukuje emisję gazów cieplarnianych o 85% w 
stosunku do poziomu z 1990 r., a jednocześnie zagwarantuje, że co najmniej 35%, a 
docelowo 40% korzyści z inwestycji w czystą energię trafi do społeczności znajdujących 
się w niekorzystnej sytuacji, a także przyspieszy postępy w realizacji stanowego celu w 
zakresie efektywności energetycznej na rok 2025, polegającego na zmniejszeniu 
zużycia energii na miejscu o 185 bilionów BTU w ramach oszczędności energii 
końcowej.  
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