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GUBERNATOR HOCHUL ZAPOWIADA COROCZNE PODNOSZENIE STAWKI 
MINIMALNEJ POMAGAJĄCE MIESZKAŃCOM STANU NOWY JORK W 

PRZEZWYCIĘŻANIU PROBLEMU ROSNĄCYCH KOSZTÓW ŻYCIA  
   

Propozycja indeksowania płacy minimalnej stanu Nowy Jork o poziom inflacji z 
korzyścią dla setek tysięcy mieszkańców stanu Nowy Jork – zwłaszcza kobiet i 

osób kolorowych   
   

Aby pomóc pracownikom i pracodawcom zaspokoić potrzeby gospodarki XXI 
wieku, gubernator ogłasza plany wzmocnienia i usprawnienia infrastruktury 

rozwoju siły roboczej oraz reformy służby cywilnej w celu modernizacji stanowej 
siły roboczej i rozwoju talentów   

   
   
Pani Gubernator Kathy Hochul zapowiedziała dziś, w ramach przemówienia stanowego 
na rok 2023, plan transformacji, aby pomóc mieszkańcom stanu Nowy Jork 
osiągającym niskie dochody sprostać rosnącym kosztom życia poprzez indeksowanie 
obowiązującej w stanie Nowy Jork płacy minimalnej o poziom inflacji. Zgodnie z 
propozycją, każdego roku stanowa płaca minimalna wzrastałaby w tempie określonym 
przez wskaźnik cen konsumpcyjnych dla osób zarabiających w regionie północno-
wschodnim – najlepszą regionalną miarę inflacji. Oczekuje się, że propozycja przyniesie 
korzyści setkom tysięcy pracowników otrzymującym płacę minimalną w całym stanie 
Nowy Jork. Pani Gubernator przedstawiła również nowy pakiet odważnych inicjatyw, 
które zmodernizują i usprawnią sprawdzoną infrastrukturę rozwoju siły roboczej, aby 
mieszkańcy stanu Nowy Jork zyskiwali umiejętności potrzebne im, by prosperować w 
dzisiejszej gospodarce, a także aby pomóc w odbudowie nowoczesnej siły roboczej 
sektora publicznego.   
   
„Jeśli faktycznie chcemy stawić czoła kryzysowi przystępności cenowej, musimy zdać 
sobie sprawę, że nisko opłacani pracownicy w Nowym Jorku zostali najbardziej 
dotknięci wzrostem kosztów utrzymania” – stwierdziła Gubernator Hochul. „Nasz 
rozsądny plan powiązania płacy minimalnej z inflacją nie tylko zapewni zastrzyk 
finansowy setkom tysięcy ciężko pracujących mieszkańców stanu Nowy Jork, lecz także 
zapewni przewidywalność dla pracodawców i pobudzi więcej wydatków w lokalnych 
gospodarkach i przedsiębiorstwach”.   
   



Propozycja Pani Gubernator podniosłaby stanową płacę minimalną o wzrost w skali 
roku wskaźnika cen konsumpcyjnych dla osób zarabiających (CPI-W) w regionie 
północno-wschodnim. Aby zagwarantować, że żaden wzrost w jednym roku nie zagrozi 
zatrudnieniu, roczne podwyżki zostaną ograniczone. Ponadto propozycja zapewniałaby 
również „odciążenie” w przypadku określonych warunków ekonomicznych lub 
budżetowych.   
   
Komisarz Departamentu Pracy stanu Nowy Jork Roberta Reardon powiedziała: 
„Inwestując w naszą siłę roboczą, inwestujemy w przyszłość stanu Nowy Jork. 
Gubernator Hochul osiągnęła już bardzo wiele od momentu objęcia urzędu i nadal 
uwzględnia szeroką perspektywę. Nieustanne zaangażowanie Pani Gubernator w 
rozwój siły roboczej gwarantuje, że żaden nowojorczyk nie pozostanie w tyle w 
gospodarce jutra”.   
   
Komisarz Departamentu Służby Cywilnej stanu Nowy Jork Timothy R. Hogues 
powiedział: „Tak jak wielu pracodawców w całym kraju, stan Nowy Jork ma poważne 
problemy z obsadzaniem stanowisk w całym rządzie stanowym, a pandemia pogłębiła 
ten problem. Odważne przywództwo Pani Gubernator Hochul w zakresie 
przeprojektowania i unowocześnienia procesu służby cywilnej wesprze nowy, 
progresywny i transformacyjny model egzaminów do służby cywilnej, który będzie 
wygodniejszy dla wszystkich mieszkańców stanu Nowy Jork. W Departamencie Służby 
Cywilnej z niecierpliwością oczekujemy urzeczywistnienia wizji Pani Gubernator 
poprzez eliminowanie barier w dostępie do stanowisk w służbie cywilnej, lokalne 
spotkania z osobami poszukującymi pracy oraz modernizację podejścia stanu do 
zaspokajania potrzeb naszej siły roboczej, aby pomóc w rekrutacji i zatrzymaniu 
zróżnicowanej i utalentowanej siły roboczej, która może służyć wszystkim mieszkańcom 
stanu Nowy Jork w przyszłości”.   
   
Indeksacja płacy minimalnej o poziom inflacji pomoże utrzymać siłę nabywczą płac 
pracowników w ujęciu rok do roku. Chociaż podwyższenie płacy minimalnej 
przyniosłoby korzyści wszystkim pracownikom o niskich dochodach, byłoby to 
szczególnie korzystne dla kobiet i osób kolorowych, które stanowią nieproporcjonalną 
część pracowników otrzymujących płacę minimalną.    
   
Siedemnaście innych stanów albo obecnie wiąże swoją płacę minimalną z inflacją lub 
inną formułą ekonomiczną, albo planuje to zrobić, w tym trzy stany, w których płace 
minimalne wynoszą co najmniej 15 USD w 2023 r. Badania ekonomiczne pokazują, że 
podniesienie płacy minimalnej może prowadzić do zmniejszenia ubóstwa, zmniejszenia 
wydatków na pomoc społeczną, wydatków stymulujących, poprawy wydajności 
pracowników i innych korzyści.    
   
Gubernator Hochul wspierała poprzednie działania mające na celu pomoc pracownikom 
w pokryciu rosnących kosztów i walce z inflacją. W zeszłym roku Pani Gubernator 
zapowiedziała podwyżkę płacy minimalnej dla okręgów poza Nowym Jorkiem, Long 
Island i Westchester do 14,20 USD za godzinę. Pani Gubernator zapewniła również 



podwyżkę płacy minimalnej dla pomocy domowej w ramach budżetu na rok budżetowy 
2023.   
   
Modernizacja i usprawnienie państwowej infrastruktury szkoleniowej i 
zatrudnienia  
Gubernator Hochul zapowiedziała też działania mające na celu zmodernizowanie 
nowojorskiego systemu rozwoju siły roboczej, zwiększenie zasobów talentów w stanie 
oraz pomoc pracownikom i pracodawcom w zaspokajaniu potrzeb gospodarki XXI 
wieku. Gubernator przekształci Ośrodki Budowania Kariery Departamentu Pracy Stanu 
Nowy Jork (NYSDOL) w Społeczne Ośrodki Szkoleń i Budowania Kariery jako punkt 
kompleksowej obsługi dla mieszkańców stanu Nowy Jork poszukujących nowych 
możliwości zatrudnienia. W tych rewitalizowanych ośrodkach dodatkowi trenerzy 
umiejętności zawodowych zapewnią bezrobotnym i nisko zatrudnionym mieszkańcom 
stanu Nowy Jork bezpłatne szkolenia w obszarach o dużym znaczeniu, takich jak 
umiejętności cyfrowe i finansowe oraz przedsiębiorczość. Będzie to połączone z 
nowym, zakrojonym na szeroką skalę programem szkoleń w miejscu pracy, mającym 
na celu podnoszenie kwalifikacji tysięcy pracowników każdego roku przy koncentracji 
na branżach o dużym zapotrzebowaniu i trudnych do obsadzenia stanowiskach.   
   
Gubernator poleci również NYSDOL i władzom Uniwersytetu Stanowego Nowego Jorku 
(SUNY) ustanowienie nowych partnerstw między Ośrodkami Kariery i Ośrodkami 
Możliwości Edukacyjnych SUNY zapewnienie mieszkańcom stanu Nowy Jork 
bezproblemowego dostępu do szerokiej gamy bezpłatnych usług przygotowania do 
pracy i specjalistycznych szkoleń. To nowe zintegrowane podejście wzmocni 
sprawdzony model zarządzanego przez NYSDOL Ośrodka Kariery poprzez 
uzupełnienie jego usług o solidne ramię szkoleniowe i edukacyjne uniwersytetu SUNY, 
które może reagować w czasie rzeczywistym, aby jak najlepiej sprostać potrzebom firm 
i zapewnić natychmiastowy dostęp do bezpłatnych szkoleń dla osób poszukujących 
pracy. NYSDOL i SUNY będą pracować nad połączeniem funduszy federalnych i 
partnerstw z innymi agencjami stanowymi oraz zasobami społeczności, aby pomóc 
większej liczbie nowojorczyków w uzyskaniu dostępu do szkoleń i kompleksowych 
usług. Dzięki temu wszyscy mieszkańcy stanu Nowy Jork będą gotowi wejść na 
dzisiejszy rynek pracy dzięki możliwym do uzyskania dyplomom i poświadczeniom w 
połączeniu ze szkoleniem w zakresie umiejętności cyfrowych i umiejętności 
zawodowych, opracowywaniem życiorysów, wsparciem w poszukiwaniu pracy i 
nawiązywaniu kontaktów oraz innymi usługami, które zmniejszają bariery w 
zatrudnieniu.  
   
Odbudowa siły roboczej w sektorze publicznym w stanie Nowy Jork   
Gubernator Hochul opracowała również plan ulepszenia systemu służby cywilnej stanu 
Nowy Jork w celu odbudowy siły roboczej w sektorze publicznym i rozwiązania 
problemu niedoboru ponad 15 000 pracowników, przy czym ponad 26 procent 
pracowników stanowych uzyska uprawnienia emerytalne w następnym pięć lat. Jej 
strategia ma na celu przyciągnięcie i zatrzymanie najlepszych talentów oraz 
zwiększenie różnorodności pracowników sektora publicznego, aby lepiej odzwierciedlał 
stan Nowy Jork, poprzez:    

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdol.ny.gov%2Fcareer-centers&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C20965b71a5a44e76f5de08daf33f9bea%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638089751774678403%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=jFprWghDVkEg4AR7zD5YMBSWXgXLbWfTZjoOSKYLUxU%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.ucawd.suny.edu%2Feoc.php&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C20965b71a5a44e76f5de08daf33f9bea%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638089751774678403%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=2HghSH4eVC110l%2F%2BD9yyvuHrdyrbnq09ZXGD1Y8CxCY%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.ucawd.suny.edu%2Feoc.php&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C20965b71a5a44e76f5de08daf33f9bea%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638089751774678403%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=2HghSH4eVC110l%2F%2BD9yyvuHrdyrbnq09ZXGD1Y8CxCY%3D&reserved=0


    
• ciągłe egzaminy w sektorze służby cywilnej, aby dać kandydatom więcej 

możliwości przystąpienia do testów;   
• utworzenie strategicznie zlokalizowanych Ośrodków Kariery w strukturach 

rządowych w całym stanie Nowy Jork w wybranych Ośrodkach Kariery NYSDOL, 
w których specjaliści służby cywilnej na miejscu będą służyć jako bezpośredni 
łącznicy między Departamentem Służby Cywilnej, agencjami stanu Nowy Jork, 
regionalnymi instytucjami edukacyjnymi, organizacjami społecznymi a osobami 
poszukującymi pracy;   

• modernizację struktury płac w służbie cywilnej w celu zapewnienia bardziej 
konkurencyjnych wynagrodzeń, tak aby stan miał możliwość rekrutacji 
najlepszych talentów;   

• modernizację budynków urzędów państwowych w celu ułatwienia pracy zdalnej i 
hybrydowych modeli pracy;  

• wydłużenie płatnego urlopu rodzicielskiego dla pracowników stanu Nowy Jork;   
• rozpoczęcie kampanii Public Service Matters w celu promowania możliwości 

kariery w stanie Nowy Jork; oraz  
• ustanowienie nowej tury przyznawania nagród w ramach programu 

stypendialnego Nurses for our Future. Ta druga tura finansowania zachęci 
kandydatów do pracy w sektorze pielęgniarskim w agencji stanowej po 
ukończeniu studiów i umożliwi następnemu pokoleniu pielęgniarek 
satysfakcjonującą karierę w rządzie stanowym.  
 
   

###  
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