
 
Do natychmiastowej publikacji: 10.01.2023  GUBERNATOR KATHY HOCHUL 

 
 

GUBERNATOR HOCHUL OGŁASZA PLAN POPRAWY PRZYSTĘPNOŚCI 
CENOWEJ, DOSTĘPNOŚCI I SPRAWIEDLIWOŚCI OPIEKI NAD DZIEĆMI W 

STANIE NOWY JORK  
   

Nowe inicjatywy usprawnią proces składania wniosków o opiekę nad dziećmi, 
rozszerzą dostęp do opieki nad dziećmi oraz wesprą stanową infrastrukturę 

opieki nad dziećmi   
    

   
Gubernator Kathy Hochul ogłosiła dziś w ramach orędzia stanowego na rok 2023 
szeroko zakrojony plan poprawy przystępności cenowej, dostępności i sprawiedliwości 
systemu opieki nad dziećmi w stanie Nowy Jork. Propozycje obejmują plany 
usprawnienia i scentralizowania procesu ubiegania się o opiekę nad dziećmi, 
rozszerzenia dostępu do systemu oraz zapewnienia pomocy rodzinom, pracownikom i 
firmom w ramach wsparcia stanowej infrastruktury opiekuńczej.      
   
„Ponieważ sama byłam zmuszona do przerwania pracy zawodowej z powodu braku 
przystępnych cenowo opcji opieki nad dziećmi, wiem, jakie znaczenie ma ta forma 
pomocy dla rodzin” – powiedziała gubernator Hochul. „Mimo że poczyniliśmy duże 
inwestycje w celu zwiększenia środków na opiekę nad dziećmi, wiele rodzin wciąż nie 
ma dostępu do tych zasobów. Dlatego właśnie podejmujemy ważne działania, aby 
usprawnić proces poszukiwania opieki nad dziećmi, rozszerzyć uprawnienia do 
korzystania z programów i wspierać opiekunów”.     
   
Programy opieki nad dziećmi od dawna działają z minimalną marżą, nie mogąc 
podnieść opłat na tyle, aby pokryć ogromne koszty świadczenia wysokiej jakości usług. 
Dotyczy to m.in. wynagrodzeń personelu opiekującego się najmłodszymi dziećmi i 
prowadzącego z nimi zajęcia edukacyjne. W szczytowym momencie pandemii, kiedy 
zamykano instytucje i całe programy opiekuńcze, wiele rodzin starało się znaleźć 
alternatywne formy opieki, co zagrażało ich pracy i stabilności ekonomicznej. W 
rezultacie kobiety nieproporcjonalnie często odchodziły z pracy, a rodziny, które nie 
mogły sobie pozwolić na rezygnację z pracy, musiały polegać na prowizorycznych, 
mieszanych rozwiązaniach.    
   
W ubiegłym roku gubernator Hochul ogłosiła rekordową inwestycję stanową w 
wysokości 7 mld USD w opiekę nad dziećmi. Mimo to liczba osób korzystających z 
opieki nad dziećmi pozostaje niska, a gubernator konsekwentnie stara się umożliwić 
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rodzinom korzystanie z dostępnych środków. Dlatego propozycja gubernator Hochul 
skupia się na trzech głównych celach mających odmienić system opieki nad dziećmi w 
stanie Nowy Jork: ułatwieniu rodzinom dostępu do pomocy finansowej, do której są 
uprawnione, zapewnieniu wsparcia opiekunom oraz zachęceniu środowiska 
biznesowego do pomocy przy rozszerzaniu oferty i obniżaniu kosztów dla większej 
liczby rodzin.    
   
P.o. komisarza Urzędu ds. Usług dla Dzieci i Rodzin Stanu Nowy Jork (Office of 
Children and Family Services, OCFS), Suzanne Miles-Gustave, powiedziała: 
„Wyrażam uznanie dla gubernator Hochul za dostrzeżenie pilności i znaczenia 
przekształcenia systemu opieki nad dziećmi w stanie Nowy Jork. Ta kompleksowa i 
przełomowa grupa inicjatyw ułatwi dostęp do opieki nad dziećmi naszym ciężko 
pracującym rodzicom, zwiększy wynagrodzenia naszych zasłużonych opiekunów, 
którzy dają z siebie tak wiele, często z trudem wiążąc koniec z końcem, oraz zapewni 
stabilność programów opieki nad dziećmi w miarę wzrostu zapotrzebowania na tego 
rodzaju usługi. Wysłuchaliśmy głosów rodzin, zwłaszcza kobiet, które częściej cierpią z 
powodu ograniczeń systemu opieki nad dziećmi, wysłuchaliśmy też organizatorów 
opieki i z całą stanowczością stwierdzamy: nie jesteście sami. OCFS z dumą bierze 
udział w tej odważnej inicjatywie, która ma na celu poprawę przystępności cenowej, 
dostępności i sprawiedliwości bezpiecznej i wartościowej opieki nad dziećmi”.   
    
Usprawnienie i scentralizowanie procesu składania wniosków o opiekę nad 
dziećmi   
Gubernator Hochul zaproponowała wprowadzenie stanowego systemu elektronicznego, 
który umożliwi rodzinom sprawdzenie wymagań kwalifikacyjnych i złożenie wniosku o 
pomoc w zakresie opieki nad dziećmi, eliminując zbędne procesy i niepotrzebne 
wymagania sprawozdawcze. Poprzez usprawnienie i scentralizowanie procesu 
składania wniosków o pomoc w zakresie opieki nad dziećmi, uproszczenie procesu 
przedstawiania dokumentacji oraz umożliwienie składania wniosków online we 
wszystkich hrabstwach gubernator Hochul chce znacząco zwiększyć liczbę pozytywnie 
rozpatrzonych wniosków.   
    
Rozszerzenie dostępu do systemu opieki nad dziećmi   
Gubernator Hochul przedstawiła plan rozszerzenia uprawnień do pomocy w zakresie 
opieki nad dziećmi poprzez podniesienie limitu dochodów do maksymalnego poziomu 
dopuszczalnego przez prawo federalne – 85% średnich dochodów w stanie Nowy Jork, 
czyli około 93 200 dolarów rocznie w przypadku czteroosobowej rodziny. W rezultacie 
około 113 000 rodzin po raz pierwszy uzyska prawo do pomocy w zakresie opieki nad 
dziećmi, co pomoże zmniejszyć koszty ponoszone przez znaczną grupę gospodarstw 
domowych.   
    
Ponadto gubernator zaproponowała usunięcie zbędnego obowiązku przedstawienia 
dowodów spełnienia kryteriów dochodowych Programu pomocy w zakresie opieki nad 
dziećmi (Child Care Assistance Program, CCAP) przez rodziny korzystające z takich 
programów jak Program uzupełniającej pomocy żywieniowej (Supplemental Nutrition 
Assistance Program, SNAP), Program pomocy w opłacaniu kosztów energii (Home 



Energy Assistance Program, HEAP), Medicaid oraz Uzupełniający program żywieniowy 
dla kobiet, niemowląt i dzieci (Special Supplemental Nutrition Program for Women, 
Infants, and Children). W wyniku tych zmian około 83 400 dzieci z rodzin już 
spełniających kryteria będzie miało łatwiejszy dostęp do Programu pomocy w zakresie 
opieki nad dziećmi.   
    
Gubernator Hochul ujednolici również kluczowe kryteria kwalifikacyjne w lokalnych 
okręgach, tak aby najbardziej zagrożone rodziny – m.in. rodziny w kryzysie 
bezdomności oraz świadczące opiekę zastępczą – mogły korzystać z pomocy tak 
długo, jak długo są dostępne środki. Ponadto gubernator ujednolici stanowe zasady 
dotyczące nieobecności. Obecnie poszczególne okręgi stosują bardzo zróżnicowane 
zasady – w 11 z nich przysługuje zwrot kosztów za nieobecność do 80 dni, po którym to 
okresie rodzina musi regulować opłaty z własnej kieszeni, a w ponad 20 okręgach 
pokrywane są koszty tylko 24 nieobecności. Stan wprowadzi obowiązek pokrywania 
przez okręgi kosztów 80 nieobecności, tak aby ujednolicić zasady we wszystkich 
okręgach.   
    
Stan ograniczy także wysokość częściowych opłat pokrywanych przez rodziny do 
jednego procenta dochodu rodziny powyżej poziomu ubóstwa, tak jak to się dzieje w 
około połowie okręgów, a nie do 10 procent, co jest obecnie obowiązującą zasadą w 
całym stanie. Stan szacuje, że w wyniku tej zmiany 10 procent rodzin będzie mogło 
liczyć na obniżkę częściowych opłat, co powinno im ułatwić udział w programie.    
    
Ponadto gubernator Hochul poleciła Wydziałowi Mieszkalnictwa i Odnowy Społecznej 
Stanu Nowy Jork (Homes and Community Renewal, HCR) promowanie tworzenia 
wydzielonych pomieszczeń do opieki nad dziećmi w kompleksach mieszkaniowych. 
Przystępne cenowo rozwiązania opiekuńcze są niezbędne zarówno dla dzieci, jak i dla 
rodziców, ponieważ wspomagają rozwój dziecka i pozwalają rodzicom pracować. 
Ośrodki opieki nad dziećmi w całym stanie zmagają się z wysokimi czynszami i 
rywalizują o miejsce na rynku, który jest ograniczony przez surowe, ale istotne zasady 
bezpieczeństwa. W oparciu o bezprecedensową inwestycję w wysokości 100 mln USD 
na rozszerzenie zakresu programów w rejonach z niedostateczną liczbą placówek 
opiekuńczych, stan podejmie dalsze działania mające na celu integrację tego rodzaju 
placówek ze strukturą społeczną. HCR będzie preferencyjnie traktować wnioski o ulgi 
podatkowe dla osób o niskich dochodach uwzględniające miejsca przeznaczone na 
opiekę nad dziećmi.   
    
Program dotacji na zatrzymanie kadry pracowniczej    
Gubernator Hochul przeznaczy niewykorzystane fundusze federalne na utworzenie 
nowego Programu dotacji na zatrzymanie kadry pracowniczej (Workforce Retention 
Grant Program), w ramach którego wypłacane będą świadczenia na rzecz placówek 
opieki nad dziećmi zrzeszonych w 17 000 programów w całym stanie. Dotacje zostaną 
również przeznaczone na pokrycie kosztów podatku od wynagrodzeń oraz na wsparcie 
strategii rekrutacji pracowników, w tym na premie dla nowych pracowników oraz inne 
wydatki związane z zatrudnieniem nowych osób. Jest to ważny i podjęty w 
odpowiednim momencie krok w kierunku stabilizacji sektora opieki nad dziećmi, tym 



bardziej że stan i Grupa zadaniowa ds. dostępności opieki nad dziećmi (Governor's 
Child Care Availability Task Force) konsekwentnie prowadzą działania polegające na 
ocenie alternatywnych struktur wynagradzania pracowników.    
    
Pilotażowy Program współfinansowania opieki nad dziećmi przez pracodawców w 
stanie Nowy Jork     
Aby skuteczniej rozwiązać problem przystępności cenowej w przypadku rodzin, które 
nie kwalifikują się do programu CCAP, oraz pomóc pracodawcom pozyskać nowych 
pracowników, gubernator Hochul utworzy pilotażowy Program współfinansowania opieki 
nad dziećmi przez pracodawców w stanie Nowy Jork (Employer-Supported Child Care, 
ESCC), który ułatwi podział kosztów opieki nad dziećmi spełniających kryteria 
pracowników pomiędzy stan, pracodawców i pracowników. W ramach pilotażowego 
programu ESCC pracodawcy będą pokrywać jedną trzecią kosztów opieki w przypadku 
rodzin uzyskujących 85-100% średniego dochodu, a stan będzie dopłacać drugie tyle, 
zmniejszając koszty ponoszone przez te rodziny i generując miliony dolarów nowego 
wsparcia finansowego na rzecz opieki nad dziećmi.    
    
Przyjęcie w całym stanie ulgi od podatku dochodowego z tytułu finansowania 
opieki nad dziećmi   
Ze względu na ograniczenia dotyczące m.in. wydatków kwalifikowanych, istniejące 
wcześniej federalne i stanowe ulgi na opiekę nad dziećmi nie były powszechnie 
wykorzystywane przez pracodawców. Gubernator Hochul zaproponowała bardziej 
elastyczne, obowiązujące w skali całego stanu, dwuletnie ulgi od podatku dochodowego 
dla firm, które zapewniają lub rozszerzają dostęp do opieki nad dziećmi w przypadku 
swoich pracowników.    
    
Propozycja ta jest zgodna z podobną ulgą podatkową dla firm obowiązującą w mieście 
Nowy Jork, co umożliwi jednoczesną analizę wyników na poziomie miasta i stanu.     
    
Utworzenie Programu nawigatorów biznesu   
Gubernator Hochul utworzy w każdym z 10 regionów zarządzanych przez Regionalną 
Radę Rozwoju Gospodarczego Program nawigatorów biznesu (Business Navigator), 
który pomoże zainteresowanym firmom w określeniu możliwości zapewnienia 
pracownikom opieki nad dziećmi. Plan zakłada również opracowanie stanowego 
przewodnika dla pracodawców organizujących opiekę nad dziećmi, co jest zgodne z 
jednym z zaleceń stanowej grupy zadaniowej.    
   
Plan gubernator Hochul dotyczący opieki nad dziećmi   
Propozycje gubernator Hochul zawarte w orędziu stanowym wynikają z jej wieloletnich 
starań o poprawę przystępności cenowej, dostępności i sprawiedliwości systemu opieki 
nad dziećmi w stanie Nowy Jork. Jeszcze będąc na stanowisku wicegubernatora, Kathy 
Hochul współprzewodniczyła stanowej Grupie zadaniowej ds. dostępności opieki nad 
dziećmi, która skupiła się na opracowywaniu innowacyjnych rozwiązań poprawiających 
dostęp do niedrogiej, wartościowej opieki nad dziećmi w stanie Nowy Jork. Jako 
gubernator współpracowała z legislaturą stanową w celu zreformowania systemu opieki 
nad dziećmi i dokonania historycznych, jedynych w swoim rodzaju inwestycji, takich jak 



czteroletnia inicjatywa o wartości 7 mld USD polegająca na usprawnieniu programu 
pomocy w zakresie opieki nad dziećmi; rozszerzeniu uprawnień do pomocy w zakresie 
opieki na ponad połowę małych dzieci w stanie Nowy Jork; zwiększeniu stanowych 
stawek zwrotu kosztów dla organizatorów opieki w celu zwiększenia liczby programów 
dostępnych dla rodzin; zainwestowaniu 50 mln USD w celu utworzenia programu 
kapitałowego w zakresie opieki nad dziećmi; zainwestowaniu 343 mln USD w celu 
ustabilizowania programów zagrożonych zamknięciem i wsparcia opiekunów; a także 
zainwestowaniu 15,6 mln USD w rozszerzenie zakresu opieki nad dziećmi na wszystkie 
kampusy SUNY i CUNY.   
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