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GUBERNATOR HOCHUL OGŁASZA INICJATYWY MAJĄCE NA CELU 
POBUDZENIE EKONOMICZNE ROLNIKÓW I WZMOCNIENIE ŁAŃCUCHA DOSTAW 

ŻYWNOŚCI W STANIE NOWY JORK   
   

Propozycja zwiększy odporność systemu produkcji i dostaw żywności, zachęci 
do inwestowania w modernizację gospodarstw rolnych i zbuduje bazę 

pracowników rolnych na przyszłość  
    

Gubernator wydaje rozporządzenie wykonawcze w celu zwiększenia popytu na 
żywność produkowaną na terenie stanu Nowy Jork i radykalnego zwiększenia 

zakupów produktów rolnych  
   

Propozycja wielomilionowego programu grantowego, który ma zapewnić szkołom 
środki na przygotowanie lokalnej żywności i podawanie świeżych, zdrowych 

posiłków przygotowywanych na miejscu  
   
   

W ramach swojego orędzia stanowego na rok 2023 gubernator Kathy Hochul ogłosiła 
dziś kilka ważnych propozycji, które mają zapewnić rolnikom impuls ekonomiczny i 
wzmocnić łańcuch dostaw żywności w stanie Nowy Jork. Przemysł rolniczy stanu Nowy 
Jork stanął w obliczu wielu wyzwań w następstwie pandemii COVID-19, która ujawniła 
również słabości w całym lokalnym systemie żywnościowym. Gubernator przedstawiła 
plany zwiększenia popytu na żywność produkowaną na terenie stanu Nowy Jork i 
radykalnego zwiększenia zakupów lokalnych produktów rolnych, zachęcania do 
inwestycji w modernizację stanowych gospodarstw rolnych oraz przyszłego rozwoju 
kadr dla branży rolniczej.  
   
„Przemysł rolniczy w stanie Nowy Jork jest niezbędny dla naszej gospodarki, naszych 
społeczności i naszego sposobu życia, a jako rząd chcemy wszyscy wspierać 
społeczność rolniczą naszego stanu”, powiedziała gubernator Hochul. „Proponowane 
inicjatywy stanową krytyczne kroki, aby pomóc społeczności rolniczej prosperować – 
zapewniając impuls ekonomiczny dla rolników prowadzących swoje gospodarstwa w 
stanie Nowy Jork i zabezpieczając stanowy łańcuch dostaw żywności”.  
   
Wykorzystanie siły nabywczej budżetu stanowego do zwiększenia popytu na 
wyprodukowane w stanie Nowy Jork produkty rolne  



W ramach orędzia stanowego na rok 2023 gubernator zaproponowała uruchomienie 
nowej inicjatywy mającej na celu zwiększenie popytu na produkty rolne wytwarzane w 
stanie Nowy Jork i znaczne zwiększenie ilości żywności kupowanej przez agencje stanu 
Nowy Jork. Korzystając z wyjątkowo udanych programów, takich jak stanowy program 
Farm-to-School, inicjatywa polegająca na wykorzystywaniu w szkołach żywności w 30 
procentach pochodzącej ze stanu Nowy Jork, oraz program Nourish New York, jako 
punkt odniesienia, gubernator wyznaczyła śmiały cel zwiększenia wolumenu zakupów 
lokalnych produktów spożywczych przez agencje stanowe do 30 procent. Wyda ona 
rozporządzenie wykonawcze zawierające nakaz, aby agencje stanu Nowy Jork i 
powiązane z nimi podmioty instytucjonalne zwiększyły procent żywności, w którą 
zaopatrują się u producentów ze stanu Nowy Jork, docelowo do 30 procent. Zapewni to 
rolnikom nie tylko dostęp do nowych rynków i pobudzi dalsze inwestycje gospodarcze w 
produkcję rolną i przetwórstwo żywności w stanie Nowy Jork, ale także będzie 
bezpośrednim impulsem ekonomicznym dla społeczności rolniczej. Administracja stanu 
Nowy Jork wydaje obecnie prawie 4 mln USD na żywność wyprodukowaną na terenie 
stanu, a dzięki nowej inicjatywie władze pozyskałyby i zakupiły od lokalnych 
producentów produkty rolne o wartości prawie 400 mln USD. Samorządy hrabstw i 
gmin, a także lokalne okręgi szkolne, również będą zachęcane i wyposażane w 
narzędzia do realizacji tego celu.   
  
Ponadto gubernator zaproponowała przekazanie lokalnym okręgom szkolnym 50 mln 
USD w ciągu pięciu lat na wsparcie urządzeń do gotowania, które ułatwią wykorzystanie 
świeżych produktów rolnych wyprodukowanych na terenie stanu Nowy Jork w 
przygotowywaniu posiłków dla uczniów szkół K-12. Program grantowy na zakup 
wyposażenia do przygotowywania posiłków w szkołach (School Food Infrastructure 
Grant) zapewni szkołom zasoby potrzebne do pozyskiwania, przechowywania, 
przetwarzania i przygotowywania produktów rolnych oraz umożliwi gotowanie 
domowych posiłków, które będą przygotowywane na miejscu dla uczniów.  
   
Zapewnienie możliwości refundacji inwestycyjnej ulgi podatkowej  
Gubernator Hochul proponuje wykorzystanie niedawno przyjętej przez nią 20-
procentowej ulgi inwestycyjnej dla rolników poprzez umożliwienie zwrotu podatku przez 
pięć lat. Ta podlegająca refundacji ulga podatkowa będzie stanowiła zachętę do 
dodatkowych inwestycji w produkcję rolną, takich jak zakup urządzeń, w tym 
najnowocześniejszych biodegradatorów beztlenowych, które mogą zmniejszyć emisje. 
Po okresie, w którym gospodarstwa działające na terenie stanu Nowy Jork stanęły 
przed wieloma wyzwaniami, w tym zakłóceniami łańcucha dostaw spowodowanymi 
pandemią, niepewnością na rynku i wzrostem kosztów pracy, propozycja ta pomoże 
lokalnym producentom zmodernizować ich gospodarstwa i lepiej konkurować w 
przyszłości.   
   
Stworzenie bazy pracowników dla sektora rolnego  
Rozumiejąc, że siła robocza jest krytycznym elementem łańcucha dostaw, gubernator 
zobowiązała się do stworzenia silnego zaplecza pracowników rolnych i rozwiązania 
problemu niedoboru pracowników w branży spożywczej poprzez zapewnienie 
dostępności programów szkoleniowych i edukacyjnych dla obecnych pracowników i 



przyszłych pokoleń. Gubernator proponuje, aby Departament Rolnictwa i Rynków Stanu 
Nowy Jork (New York State Department of Agriculture and Markets, AGM) 
współpracował z głównymi interesariuszami w celu określenia praktyk i staży dla 
młodych ludzi i osób zainteresowanych drugą karierą w dziedzinie ogrodnictwa, 
zarządzania mleczarstwem, produkcji roślinnej, produkcji żywności, dystrybucji 
żywności i w innych powiązanych branżach. Departament Rolnictwa i Rynków będzie 
również współpracować z instytucjami edukacyjnymi w całym stanie, aby zapewnić, że 
oferowane są niezbędne programy, które pomogą uczniom spełnić wymagania 
przemysłu rolniczego w zakresie zatrudnienia. Ponadto, zostaną nawiązane kontakty z 
podmiotami zajmującymi się rozwojem pracowników, aby dostosować ich umiejętności i 
dać im bezpośrednią możliwość skorzystania z możliwości stwarzanych przez tę 
branżę.  
   
Inicjatywa zakłada również kojarzenie migrantów i osób ubiegających się o azyl z 
podmiotami oferującymi miejsca pracy w przemyśle rolnym i spożywczym, a także 
proponuje zwiększenie finansowania usług prawnych, co pomoże tym osobom w 
uzyskaniu legalnego statusu zatrudnienia. Gubernator proponuje również, aby 
Departament Rolnictwa i Rynków współpracowała z organizacjami rolniczymi w celu 
wspierania pracowników migrujących w zakresie usług związanych z zatrudnieniem, 
takich jak rekrutacja, edukacja językowa, rozwój podstawowych umiejętności oraz 
pośrednictwo pracy.  
                                                                                                               
Zwiększenie produkcji żywności  
Gubernator uznaje potrzebę stworzenia dodatkowych zdolności przetwórczych w 
rolnictwie, aby pomóc złagodzić luki w łańcuchu dostaw. Poleci Empire State 
Development (ESD) i Departamentowi Rolnictwa i Rynków, aby zapewniły sektorowi 
produkcji żywności w stanie Nowy Jork warunki do dalszego wzrostu i rozwoju. ESD i 
AGM powołają zespół międzyagencyjny, który będzie współpracował z nowymi i 
rozwijającymi się producentami żywności, aby zapewnić identyfikację przeszkód i 
rozwiązań na etapie opracowywania projektu, ocenę istniejących zachęt oraz 
przedstawienie zaleceń dotyczących nowych programów w celu pobudzenia dalszych 
inwestycji w produkcję żywności w stanie.  
   
Komisarz ds. rolnictwa stanu Nowy Jork, Richard A. Ball, powiedział: „Naprawdę 
podwoiliśmy nasze wysiłki, aby wypełnić luki w systemie żywnościowym i jestem dumny 
ze współpracy, która miała miejsce w całej branży, gdy pracowaliśmy razem nad tym 
problemem.  W nowym roku mamy nowe możliwości i chcę podziękować gubernator 
Hochul za posunięcie tej pracy do przodu i zaproponowanie odważnych inicjatyw, które 
będą miały realny wpływ, wzmacniając nasz cały system żywnościowy, od poziomu 
rolnika do konsumenta”.  
   
W swoim orędzi stanowym na rok 2023 gubernator zaproponowała również szereg 
dodatkowych programów wpływających na rolnictwo, w tym wzmocnienie programu 
ogrodów społecznościowych w stanie Nowy Jork i program dotacji o wartości 10 mln 
USD, aby wspierać tworzenie rynków rolnych, supermarketów, spółdzielni spożywczych 
i innych podobnych detalicznych sklepów spożywczych, wraz z infrastrukturą 



wspierającą w społecznościach i regionach stanu o słabej infrastrukturze. Program 
poprawi możliwości dostępu do żywności w tradycyjnie defaworyzowanych 
społecznościach.  
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