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R O Z P O R Z Ą D Z E N I E  W Y K O N A W C Z E 

 

Aktualizacja wymogów stanowych dotyczących szkoleń w zakresie etyki zawodowej 

 

ZWAŻYWSZY, ŻE Rozporządzenie wykonawcze nr 3 wydane 2 stycznia 2011 r. nakłada na 

urzędników i pracowników Izby Wykonawczej (Executive Chamber), komisarzy agencji stanu Nowy Jork, 

doradców agencji stanu Nowy Jork i urzędników ds. etyki w agencjach stanu Nowy Jork obowiązek 

uczestnictwa w szkoleniu z zakresu etyki; 

ZWAŻYWSZY, ŻE mieszkańcy stanu Nowy Jork mają prawo do etycznego, profesjonalnego i 

przejrzystego rządu, a niniejsza administracja jest zobowiązana do przestrzegania najwyższych standardów 

etycznych w sprawowaniu władzy; 

ZWAŻYWSZY, ŻE w celu zapewnienia publicznego zaufania do rządu konieczne jest, aby wszyscy 

urzędnicy i pracownicy stanu rozwijali i utrzymywali zrozumienie norm etycznych, których przestrzegania się 

od nich oczekuje; 

NINIEJSZYM, JA, KATHY HOCHUL, gubernator stanu Nowy Jork, na mocy uprawnień nadanych 

mi przez Konstytucję i ustawy stanu Nowy Jork, niniejszym odwołuję Rozporządzenie wykonawcze nr 3, 

wydane dnia 2 stycznia 2011 r., i zarządzam, co następuje: 

A. Definicje 

1. „Agencja stanowa” ma takie samo znaczenie jak ten termin w sekcji 74 ustawy o urzędnikach 

publicznych (Public Officers Law).   

2. „Funkcjonariusze i pracownicy stanowi” mają takie samo znaczenie nadane „funkcjonariuszowi lub 

pracownikowi agencji stanowej” w sekcji 74 ustawy o urzędnikach publicznych. 

B. Szkolenie z zakresu etyki 

1. Wszyscy funkcjonariusze i pracownicy agencji stanowej, którzy rozpoczynają pracę w służbie stanu, 

w ciągu sześćdziesięciu dni od rozpoczęcia zatrudnienia zobowiązani są wziąć udział w szkoleniu z 

zakresu etyki zawodowej.  

2. Szkolenie takie obejmuje omówienie przepisów sekcji 73, 73-A, i 74 ustawy o urzędnikach 

publicznych oraz sekcji 75-b i 107 ustawy o służbie cywilnej (Civil Service Law). 

3. Każdy urzędnik i pracownik agencji stanowej co trzy lata po odbyciu wstępnej sesji szkoleniowej na 

mocy niniejszego zarządzenia weźmie udział w szkoleniu z zakresu etyki zawodowej na miejscu, 

jednakże urzędnicy i pracownicy agencji stanowej pracujący w kancelarii wykonawczej wezmą 



udział w szkoleniu z zakresu etyki zawodowej na miejscu co dwa lata po odbyciu wstępnej sesji 

szkoleniowej na mocy niniejszego rozporządzenia. 

4. Każdy urzędnik i pracownik agencji stanowej przedłoży podpisane przez siebie lub swojego trenera 

oświadczenie potwierdzające udział w każdej sesji szkoleniowej na miejscu zgodnie z niniejszym 

rozporządzeniem, które to oświadczenie zostanie umieszczone w ich aktach osobowych. 

5. Izba Wykonawcza i urzędnicy ds. etyki w każdej agencji stanowej będą współpracować ze sobą i 

Wspólną Komisją ds. Etyki Publicznej (Joint Commission on Public Ethics) w celu ustanowienia 

regularnych sesji szkoleniowych, które umożliwią zainteresowanym osobom zastosowanie się do 

niniejszego zarządzenia. 

C. Kary 

Każde naruszenie niniejszego zarządzenia może skutkować zwolnieniem z pracy lub inną odpowiednią sankcją 

określoną przez osobę mianującą osobę dopuszczającą się takiego naruszenia. 

 

C O  N I N I E J S Z Y M   potwierdzam własnoręcznym 

podpisem i pieczęcią stanu w mieście 

Albany, w dniu dwudziestego siódmego 

października dwa tysiące dwudziestego 

pierwszego roku. 

 

 

 

PRZEZ GUBERNATORA  

 

      Sekretarz gubernatora 


