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GUBERNATOR HOCHUL PODPISUJE USTAWĘ O OCHRONIE INTEGRALNOŚCI 
PROJEKTÓW PROJEKTÓW PUBLICZNYCH  

  
Ustawa (S.5994C/A.1338C) ustanawia system rejestracji wykonawców i 

podwykonawców zaangażowanych w projekty publiczne i objęte nimi projekty 
prywatne w celu lepszego egzekwowania przepisów prawa pracy .  

  
  

Gubernator Hochul podpisała dziś ustawę (S.5994C/A.1338C) ustanawiającą system 
rejestracji wykonawców i podwykonawców biorących udział w realizacji projektów 
publicznych i prywatnych, w celu zapewnienia dodatkowej przejrzystości i lepszego 
egzekwowania obowiązujących przepisów prawa pracy.  
  

„Ta ustawa pomoże zapewnić przejrzystość, ograniczy oszustwa i zapewni, że 
pieniądze podatników trafią do wykonawców, którzy traktują swoich pracowników z 
godnością i szacunkiem”, powiedziała gubernator Hochul. „Nasi pracownicy są siłą 
napędową naszej gospodarki i musimy zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby chronić 
ich prawa”.   
   

Ustawa (S.5994C/A.1338C) wprowadza system rejestracji wykonawców i 
podwykonawców, którzy składają oferty w przetargach na realizację projektów 
publicznych i rozpoczynają prace w ramach określonych projektów prywatnych, które 
otrzymują dotacje publiczne w stanie Nowy Jork. Nowe prawo wymaga, aby 
wykonawcy i podwykonawcy rejestrowali się w Departamencie Pracy (Department of 
Labor, DOL), przedstawiając co dwa lata szereg informacji na temat swojej 
działalności. Departament Pracy określi, czy wykonawca lub podwykonawca może się 
zarejestrować, na podstawie wcześniejszych naruszeń prawa pracy i prawa 
dotyczącego odszkodowań pracowniczych, w tym wymagań dotyczących 
wynagrodzenia zasadniczego, i stworzy publicznie dostępną internetową bazę danych. 
Ustawa ta zapewni, że stanowe i lokalne jednostki będą współpracować z 
wykonawcami i podwykonawcami, którzy będą przestrzegać prawa pracy i przepisów 
obowiązujących w stanie Nowy Jork.  
  
Senator stanu, Sean Ryan, powiedział: „Dziękuję gubernator Hochul za podpisanie 
tej ważnej ustawy, która chroni mieszkańców stanu Nowy Jork poprzez zapewnienie, 
że ich podatki są przeznaczane tylko na projekty, w których wykonawcy traktują swoich 
pracowników uczciwie. Prawo to zapobiegnie sytuacjom, w których nieuczciwi 



przedsiębiorcy nie będą mogli realizować projektów robót publicznych, a także sprawi, 
że firmy działające zgodnie z prawem nie będą miały gorszej pozycji konkurencyjnej w 
procesie przetargowym”.  
  
Członek Zgromadzenia, William B. Magnarelli, powiedział: „Ten nowy system 
rejestracji zapewni, że wykonawcy i podwykonawcy, którzy składają oferty na projekty 
robót publicznych, są uczciwi i odpowiednio traktują pracowników”. Pomysł na tę 
ustawę wyszedł bezpośrednio od pracowników. Cieszę się, że pomysł zaproponowany 
mi przez osoby z branży uzyskał status ustawy”.  
  
Komisarz Departamentu Pracy Stanu Nowy Jork, Roberta Reardon, powiedziała: 
„Ustanowienie tego systemu rejestracji i bazy danych jest istotnym krokiem w kierunku 
zapewnienia, że nasze projekty publiczne, opłacane z pieniędzy podatników, są 
wykonywane przez wykonawców i podwykonawców, którzy przestrzegają prawa pracy 
stanu Nowy Jork. Wyrażam uznanie dla gubernator Hochul za podpisanie ustawy, 
która pozwoli władzom stanowym i lokalnym na ocenę historii wykonawcy przy 
dotacjach na projekty publiczne”.  
  
Przewodniczący Rady Pracowników Budownictwa Stanu Nowy Jork, Gary 
LaBarbera, powiedział: „Zbyt często w przemyśle budowlanym pozbawieni skrupułów 
wykonawcy mają możliwości oszukiwać pracowników poprzez brak przejrzystości i 
odpowiedzialności. Ustawa ta odegra ważną rolę w przeciwdziałaniu temu trendowi i 
pozwoli władzom stanu Nowy Jork chronić naszych ciężko pracujących rzemieślników i 
robotników poprzez zapewnienie, że wykonawcy otrzymujący pieniądze od podatników 
i środki publiczne na realizację swoich projektów spełniają podstawowe wymagania, 
aby wykazać, że są uczciwą firmą. W sytuacji, gdy Departament Pracy ma za zadanie 
nadzorować tysiące projektów publicznych, rejestr ten dostarczy kolejnego narzędzia 
do egzekwowania prawa o wynagrodzeniu zasadniczym i zapewni, że pracownicy 
budowlani będą sprawiedliwie traktowani na placu budowy. Dziękujemy gubernator 
Hochul za podpisanie tej ważnej ustawy, a także przywódcom legislacyjnym i 
sponsorom ustawy, senatorowi Ryanowi i asesorowi Magnarellemu, którzy 
doprowadzili do jej uchwalenia”..  
  
Zastępca sekretarza wykonawczego i skarbnik Regionalnej Rady Cieśli w 
Stanach Północnoatlantyckich (North Atlantic States Regional Council of 
Carpenters), Bill Banfield, powiedział: „Cieśle składa wyrazy uznania gubernator 
Kathy Hochul za podpisanie ustawy o rejestracji wykonawców. Wykonawcy, którzy 
celowo lekceważą prawo dotyczące wynagrodzenia zasadniczego, oszukują 
pracowników, podatników i naruszają integralność branży budowlanej. Ustawa o 
rejestracji wykonawców, którą podpisała dziś gubernator, zapewni, że kiedy wydawane 
są publiczne pieniądze, prace budowlane będą wykonywane przez wykonawców 
przestrzegających prawa. Uczciwość w przemyśle budowlanym zaczyna się od 
odpowiedzialności”.  
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