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GUBERNATOR HOCHUL OGŁASZA NOMINACJE DO WSPÓLNEJ KOMISJI DS. 
ETYKI PUBLICZNEJ  

  
Jose Nieves będzie pełnił funkcję przewodniczącego, a w Komisji zasiądzie 

również Sharon Stern Gerstman  
  

Gubernator Kathy Hochul ogłosiła dzisiaj nominacje do Wspólnej Komisji ds. Etyki 
Publicznej (Joint Commission on Public Ethics). Gubernator mianuje Jose Nievesa na 
stanowisko przewodniczącego Komisji oraz Sharon Stern Gerstman na stanowisko 
członka Komisji. Obie nominowane osoby zajmą miejsca zwolnione przez Roberta 
Cohena i Jamesa E. Deringa, którzy ustąpią ze swoich funkcji.  
  
„Przywrócenie zaufania do władzy jest głównym priorytetem dla mojej administracji, a 
cel ten obejmuje wzmocnienie nadzoru nad etyką”, powiedziała Gubernator Hochul. 
„Jose Nieves i Sharon Stern Gerstman są szanowanymi i utalentowanymi 
profesjonalistami, którzy podtrzymają nasze zobowiązanie do otwartego, etycznego 
sprawowania władzy i pomogą dokonać transformacji nie tylko władz stanowych, ale 
co ważniejsze, postrzegania rządu stanowego przez obywateli”.  
  
Jose Nieves, założyciel kancelarii prawnej Jose L. Nieves & Associates, poświęcił 
swoje życie służbie publicznej jako prokurator, weteran pola walki i, od ponad 20 lat, 
lider lokalnej społeczności. Przed założeniem swojej firmy prawniczej, p. Nieves 
pracował w Biurze Prokuratora Generalnego Stanu Nowy Jork (Office of the New York 
State Attorney General) jako zastępca kierownika Jednostki Dochodzeń Specjalnych i 
Ścigania (Investigations and Prosecutions Unit). Pan Nieves pracował w 
Departamencie Transportu USA (US Department of Transportation), w Federalnym 
Zarządzie Lotnictwa (Federal Aviation Administration), gdzie nadzorował dochodzenie i 
ściganie różnych naruszeń Federalnych Przepisów Lotniczych (Federal Aviation 
Regulation, FAR) przez pilotów, przewoźników lotniczych i mechaników lotniczych oraz 
w Departamencie Więziennictwa miasta Nowy Jork, w Wydziale Procesów i Sporów 
Sądowych (New York City Department of Correction, Trials and Litigation Division). 
Przez ponad 10 lat był kapitanem w rezerwie armii amerykańskiej, a w 2009 roku 
został wysłany do Afganistanu. Podczas służby w armii, pan Nieves ścigał 
przestępstwa związane z napaściami na tle seksualnym i innymi wykroczeniami 
popełnianymi przez członków armii amerykańskiej, a także został poproszony o objęcie 
funkcji Specjalnego prokuratora w Biurze Prokuratora USA w Północnym Dystrykcie 
stanu Nowy Jork (Northern District of New York), gdzie prowadził sprawy w sądzie 
federalnym. W czasie służby w Afganistanie był odpowiedzialny za kontrolę 
praworządności podczas misji w prowincji Laghman. Skupił się na doradzaniu 



afgańskim sędziom, obrońcom i prokuratorom w sprawach związanych z prawem 
karnym, adwokaturą i zarządzaniem nowo powstałym systemem sądownictwa 
karnego. Jose Nieves odegrał również kluczową rolę w nadzorowaniu dużych 
projektów infrastrukturalnych, które obejmowały renowację budynku sądu i aresztu 
śledczego. Służył w wojsku do 2014 roku, kiedy to został zwolniony ze służby z 
honorami. Pan Nieves rozpoczął swoją karierę w Biurze Prokuratora Okręgowego 
Hrabstwa Kings (Kings County District Attorney's Office) jako asystent prokuratora 
okręgowego. Podczas swojej jedenastoletniej kadencji awansował na stanowisko 
obrońcy i prowadził setki spraw karnych, w tym długotrwałe śledztwa w sprawie 
narkotyków, przestępstw związanych z bronią, rabunków, włamań i napadów, a także 
innych przestępstw z użyciem przemocy. Jose Nieves uzyskał tytuł licencjata na St. 
John's University w Queens oraz tytuł doktora nauk prawnych (J.D.) na Brooklyn Law 
School.  
  
Sharon Stern Gerstman jest radcą prawnym w kancelarii Magavern Magavern Grimm 
LLP w Buffalo, w stanie Nowy Jork. Zajmuje się obszarami mediacji i arbitrażu, 
postępowaniami sądowymi i praktyką apelacyjną. W latach 2017-2018 p. Gerstman 
była prezesem Izbie Adwokackiej stanu Nowy Jork (New York State Bar Association), 
zasiadała w Radzie Dyrektorów Amerykańskiej Izby Adwokackiej (Board of Governors 
of the American Bar Association) i nadal zasiada w Izbie Delegatów (House of 
Delegates) tej organizacji. Jest byłą dyrektorką Izby Adwokackiej Hrabstwa Erie (Bar 
Association of Erie County), byłą przewodniczącą Fundacji Adwokackiej Hrabstwa Erie 
oraz stowarzyszenia Prawniczek w zachodniej części stanu Nowy Jork (Women 
Lawyers of Western New York). Otrzymała liczne nagrody od różnych stowarzyszeń 
prawniczych i jest dożywotnim członkiem Fundacji Adwokatury Amerykańskiej 
(American Bar Foundation) oraz Fundacji Adwokatury Stanu Nowy Jork (New York 
State Bar Foundation). Jest również wybranym członkiem Amerykańskiego Instytutu 
Prawa (American Law Institute). Wykładała na wydziałach prawa University of Toledo, 
University of Missouri-Kansas City oraz University w Buffalo, gdzie przez 30 lat 
prowadziła zajęcia z prawa obowiązującego w stanie Nowy Jork. Jest autorką licznych 
artykułów w przeglądach prawniczych, współautorką książki New York Civil Practice 
(James Publishing) oraz członkiem rady redakcyjnej Weinstein Korn and Miller, New 
York Civil Practice: CPLR. Oprócz pracy na uczelni prawniczej, doświadczenie 
zawodowe pani Gerstman obejmuje 29 lat pracy jako pełnomocnik sądowy/referent i 
główny referent prawny w Sądzie Najwyższym Stanu Nowy Jork (New York State 
Supreme Court), gdzie jej głównym zadaniem było prowadzenie mediacji w sprawach 
cywilnych w celu osiągnięcia ugody. Sharon Stern Gerstman uzyskała tytuł licencjata 
na Brown University, tytuł doktora prawa na University of Pittsburgh oraz tytuł magistra 
prawa na Yale Law School.  
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