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GUBERNATOR HOCHUL OGŁASZA ROZPOCZĘCIE SPRZEDAŻY DETALICZNEJ 
KONOPI INDYJSKICH DLA DOROSŁYCH  

  
Housing Works, organizacja non profit działająca na rzecz osób z przeszłością 
kryminalną, rozpocznie sprzedaż konopi indyjskich 29 grudnia na Manhattanie  

  
Jest to zwieńczenie działań mających na celu budowę łańcucha dostaw konopi 

indyjskich, które rozpoczęły się od Inicjatywy ułatwiania zasiewu  
  
  

Gubernator Kathy Hochul ogłosiła dziś, że 29 grudnia w punkcie na Manhattanie 
rozpocznie się sprzedaż legalnych, podlegających przepisom wyrobów z konopi 
indyjskich dla dorosłych. Punkt będzie zarządzany przez Housing Works, największą w 
kraju organizację prowadzoną przez przedstawicieli mniejszości, świadczącą usługi na 
rzecz osób z HIV/AIDS oraz największą organizację tego rodzaju działającą na 
poziomie społeczności lokalnych. Mająca siedzibę w Nowym Jorku organizacja non 
profit świadczy szereg usług bezpośrednich i wspomagających dla osób żyjących z 
HIV/AIDS, bezdomnych, byłych więźniów i osób mających w przeszłości problemy z 
prawem. Prowadzi ona również sieć charytatywnych sklepów detalicznych.  
  
„Dziewięć miesięcy temu wyznaczyliśmy sobie cel, jakim było otwarcie rynku konopi 
indyjskich dla dorosłych w stanie Nowy Jork z poszanowaniem zasad sprawiedliwości 
społecznej, i dziś go realizujemy” – powiedziała gubernator Hochul. „Branża ta będzie 
się teraz rozwijać, tworząc nowe możliwości dla osób wykluczonych w każdym zakątku 
stanu Nowy Jork, a dochody będą przeznaczane na nasze szkoły i rewitalizację 
społeczności”.  
  
To historyczne wydarzenie jest kamieniem milowym Inicjatywy ułatwiania zasiewu 
(Seeding Opportunity Initiative), która miała przygotować stan Nowy Jork do realizacji 
celów Ustawy o konopiach indyjskich (Cannabis Law) poprzez działania stanowiące 
zadośćuczynienie za szkody wynikające z dysproporcji w egzekwowaniu przepisów 
prohibicyjnych.  
  
W ramach ogłoszonej przez gubernator Hochul w marcu inicjatywy 280 gospodarstwom 
rodzinnym przyznano licencje na uprawę konopi indyjskich dla dorosłych. Był to 
pierwszy taki przypadek w historii stanu Nowy Jork. Przebadane i bezpieczne produkty 
z konopi dla dorosłych będą sprzedawane w pierwszych licencjonowanych punktach 
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sprzedaży, których właścicielami są albo dobrze prosperujący przedsiębiorcy (lub 
członkowie ich bliskich rodzin), którzy zostali w przeszłości skazani za posiadanie 
marihuany, albo organizacje non profit, które świadczą usługi na rzecz osób 
poszkodowanych w wyniku nieproporcjonalnego egzekwowania przepisów 
prohibicyjnych.  
  
Aby zakwalifikować się do programu, organizacje non profit, takie jak Housing Works, 
muszą także mieć co najmniej jednego członka zarządu z przeszłością kryminalną i 
pomagać w znalezieniu pracy osobom skazanym za posiadanie marihuany. Powstała w 
1990 r. organizacja Housing Works świadczy bezpośrednie usługi i aktywnie działa na 
rzecz mieszkańców stanu Nowy Jork z przeszłością kryminalną. Obecnie Housing 
Works realizuje program Justice Initiative, dostosowując usługi do potrzeb byłych 
osadzonych, w tym osób skazanych za posiadanie marihuany.  
  
Przewodnicząca Rady ds. Kontroli Konopi Indyjskich, Tremaine Wright, 
powiedziała: „Cieszę się, że organizacja non profit działająca na rzecz osób z 
przeszłością kryminalną, jaką jest Housing Works, będzie zajmować się sprzedażą 
konopi. Rozpoczęcie sprzedaży w ramach Inicjatywy ułatwiania zasiewu to dopiero 
pierwszy etap budowy trwałego ekosystemu. Zamierzamy doprowadzić do powstania 
sprawiedliwego i otwartego rynku wspierającego licencjobiorców w procesie 
pokonywania barier i tworzenia nowej branży”.  
  
Członkini Rady ds. Kontroli Konopi Indyjskich, Jen Metzger, powiedziała: 
„Pierwsze punkty sprzedaży będą prowadzone przez firmy i organizacje non profit, które 
służą swoim społecznościom i stawiają na pierwszym miejscu zdrowie publiczne, co 
potwierdza, że stan Nowy Jork podąża właściwą drogą, budując własną branżę legalnej 
marihuany. Jednocześnie wzmacniamy więzi między społecznościami miejskimi i 
wiejskimi z korzyścią dla konsumentów, zaopatrując półki pierwszych punktów 
sprzedaży w produkty z uprawianych w sposób zrównoważony, wysokiej jakości konopi 
indyjskich pochodzących z małych, rodzinnych gospodarstw rolnych w stanie Nowy 
Jork”.  
  
Członkini Rady ds. Kontroli Konopi Indyjskich, Jessica Garcia, powiedziała: 
„Umożliwienie osobom z przeszłością kryminalną i wspierającym je organizacjom non 
profit jako pierwszym sprzedaży produktów z konopi indyjskich w stanie Nowy Jork 
wpisuje się w cele stanowej Ustawy o konopiach indyjskich, zapewniając jednocześnie 
ochronę pracownikom poprzez wprowadzenie przepisów regulujących zatrudnienie w 
tej branży. To znaczący pierwszy krok naprzód dla branży konopi indyjskich, którą 
budujemy w stanie Nowy Jork”.  
  
Adam Perry, członek Rady ds. Kontroli Konopi Indyjskich, powiedział: „Pracując 
nad zadośćuczynieniem za szkody spowodowane przez przepisy prohibicyjne i pełną 
realizacją celów stanowej Ustawy o konopiach indyjskich, tworzymy historię. To dobry 
początek dla tej branży, dlatego z niecierpliwością czekam na dalszą współpracę z 
naszym zespołem w zakresie obsługi wszystkich typów licencji, aby mieć pewność, że 



nie tylko udzielamy ich przedsiębiorcom z kapitałem o charakterze społecznym, ale 
także przygotowujemy ich do odniesienia sukcesu w dłuższej perspektywie”.  
  
Chris Alexander, dyrektor wykonawczy Biura Nadzoru nad Obrotem Konopiami 
Indyjskimi, powiedział: „Jestem dumny, że dzięki Inicjatywie ułatwiania zasiewu udało 
nam się od podstaw zbudować łańcuch dostaw opierający się na rodzinnych 
gospodarstwach rolnych, osobach z przeszłością kryminalną oraz organizacjach non 
profit, które im pomagają. Nie tylko zakończyliśmy okres prohibicji w stanie Nowy Jork, 
ale pokazujemy całemu krajowi i światu, jak budować rynek, który jest prawdziwie 
sprawiedliwy i otwarty oraz działa na rzecz naprawy szkód spowodowanych 
nieproporcjonalnym egzekwowaniem przepisów o zakazie używania marihuany. Każdy 
dolar wydany w tej rozwijającej się branży będzie wspierał niezależne firmy oraz nasze 
szkoły i społeczności”.  
  
Senator stanowa, Liz Krueger, powiedziała: „Cieszę się z rozpoczęcia sprzedaży 
detalicznej konopi indyjskich dla dorosłych oraz z tego, że pierwszy punkt sprzedaży 
poprowadzi Housing Works. Dzięki wieloletniej pracy z marginalizowanymi 
społecznościami organizacja ta jest idealnym partnerem, jeśli chodzi o działania na 
rzecz osób najbardziej dotkniętych nieudaną polityką kryminalizacji, polegające na 
zapewnieniu im możliwości rozwoju na rynku wyrobów z konopi w stanie Nowy Jork”.  
  
Liderka większości w Zgromadzeniu, Crystal Peoples-Stokes, powiedziała: 
„Dzisiejsze historyczne ogłoszenie jest olbrzymim krokiem w kierunku zbudowania w 
stanie Nowy Jork gospodarki konopnej opartej na zasadach sprawiedliwości i równości, 
zgodnie z założeniami Ustawy o regulacji i opodatkowaniu marihuany oraz Inicjatywy 
ułatwiania zasiewu. Cieszę się, że Housing Works oraz inne organizacje non profit i 
osoby z przeszłością kryminalną wkrótce otworzą swoje punkty sprzedaży i zaczną 
sprzedawać bezpieczne i sprawdzone produkty z konopi. Jestem pewna, że pierwszy w 
stanie Nowy Jork łańcuch dostaw uprawianych domowymi metodami konopi da 
początek kwitnącej i sprawiedliwej nowej branży”.  
  
Charles King, dyrektor naczelny Housing Works, powiedział: „Jesteśmy 
organizacją, która zarządza programami mieszkaniowymi, zdrowotnymi i zawodowymi 
przeznaczonymi dla mieszkańców stanu Nowy Jork. Ta inicjatywa zapewni naszemu 
zespołowi środki na realizację naszej misji, a także pomoże w promocji produktów z 
konopi indyjskich marek należących do przedstawicieli środowisk LGBTQ+ i BIPOC 
oraz kobiet z całego stanu”.  
  
Sasha Nutgent, kierowniczka sklepu Housing Works Cannabis Co, powiedziała: 
„Taka chwila zdarza się raz w życiu. Nie zmienia to jednak znaczenia misji naszej 
organizacji. Pragniemy stać się liderem w dziedzinie sprawiedliwości społecznej w 
amerykańskiej branży konopnej, zwłaszcza poprzez nasze praktyki zatrudniania i 
konsekwentne wspieranie osób i społeczności, na które niesprawiedliwa wojna z 
narkotykami wywarła nieproporcjonalny wpływ”.  
  



Sklep prowadzony przez Housing Works znajduje się przy 750 Broadway w dzielnicy 
Astor Place. Wszystkie wpływy ze sprzedaży będą przeznaczone na rzecz organizacji 
macierzystej Housing Works, Inc. założonej w 1990 r. w celu walki z kryzysem 
HIV/AIDS i bezdomności. Jest to samowystarczalna organizacja non profit, która 
pomaga w znalezieniu pracy i uzyskaniu pomocy prawnej oraz świadczy kompleksowe 
usługi mieszkaniowe i zdrowotne, finansowane częściowo z dochodów ze sklepów 
charytatywnych, księgarni w SoHo, a teraz także z punktów sprzedaży marihuany. 
Kładąc nacisk na empatię i destygmatyzację, Housing Works stara się rozwijać branżę 
konopną i zaspokajać praktyczne potrzeby swojej społeczności poprzez podejście 
oparte na sprawiedliwości i naprawie szkód.  
  
Budynek 1 Astor Place, w którym będzie znajdować się sklep, ma powierzchnię 4400 
stóp kwadratowych i został wybudowany w 1883 r. Klienci sklepu prowadzonego przez 
Housing Works Cannabis Co będą mieli do dyspozycji podstawowe udogodnienia 
zakupowe. Przygotowano już plany rozbudowy i przemyślanej aranżacji przestrzeni, 
które będą realizowane w miarę pojawiania się kolejnych produktów z konopi.  
  
Sklep Housing Works Cannabis Co, mieszczący się przy 750 Broadway w dzielnicy 
Astor Place na Manhattanie, będzie otwarty siedem dni w tygodniu, w godzinach od 
11:00 do 19:00. Godziny otwarcia mogą ulec zmianie w najbliższych tygodniach. Więcej 
informacji można uzyskać tutaj.  
  
Do tej pory Rada ds. Kontroli Konopi Indyjskich Stanu Nowy Jork przyznała 36 
warunkowych licencji na prowadzenie punktów sprzedaży dla dorosłych. 28 z nich 
otrzymały spełniające kryteria firmy, a 8 organizacje non profit. Na początku tego 
miesiąca Biuro Nadzoru nad Obrotem Konopiami Indyjskimi opublikowało wytyczne, 
które mają pomóc właścicielom sklepów we wprowadzeniu usługi dostawy, co ma 
dodatkowo przyspieszyć sprzedaż.  
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