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GUBERNATOR HOCHUL OGŁASZA PLAN ZASTĄPIENIA JCOPE NOWĄ, 
NIEZALEŻNĄ AGENCJĄ DS. ETYKI ZAWODOWEJ  

  
Nowy podmiot zapewni niezależność i uczciwość w egzekwowaniu zasad 

etycznych  
  

Plan zawiera reformy dotyczące przejrzystości i poufności, które mają zapewnić, 
że organ ds. etyki będzie funkcjonował bez zarzutu  

  
W ramach swojego orędzia stanowego na rok 2022 Gubernator Kathy Hochul ogłosiła 
dziś plan zastąpienia Wspólnej Komisji ds. Etyki Publicznej (Joint Commission on Public 
Ethics, JCOPE) nową i w pełni niezależną agencją. Zgodnie ze zgłoszoną propozycją 
zostanie utworzony nowy organ nadzoru nad etyką oraz wprowadzone nowe reformy w 
zakresie przejrzystości i poufności.  
  
„Jest jasne, że JCOPE ma nieodwracalnie naruszoną reputację i nie udało się jej 
zdobyć zaufania publicznego”, powiedziała Gubernator Hochul. „Musimy zastąpić 
JCOPE nowym, prawdziwie niezależnym organem kontroli, który będzie bezwzględnie 
stał na straży egzekucji zasad etycznych. Ta nowa agencja ds. etyki będzie kładła 
nacisk na przejrzystość i uczciwość, zwalczała wszelkie wykroczenia oraz zapewniała 
zgodność z przepisami i etyczne zarządzanie w całym rządzie stanowym. Mieszkańcy 
stanu Nowy Jork zasługują na to”.  
  
Ostatnie wydarzenia podważyły niezależność JCOPE. Opinia publiczna utraciła 
zaufanie do zdolności JCOPE w wypełnianiu jej mandatu w zakresie zapewnienia 
zgodności z prawem stanowym i przepisami dotyczącymi etyki i lobbingu. Gubernator 
Hochul zaproponuje ustawę, która uchyli i zastąpi JCOPE prawdziwie niezależną i 
skuteczną agencją ds. etyki.  
  
Utworzenie nowej agencji ds. egzekwowania zasad etyki  
Członkowie JCOPE są mianowani przez wybieranych urzędników. Nowy podmiot 
będzie składał się z rotacyjnej rady pięciu członków, złożonej z 15 akredytowanych 
przez administrację stanową dziekanów szkół prawniczych lub osób przez nich 
wyznaczonych. Członkowie wybiorą przewodniczącego i będą głosowali na zasadzie 
większości głosów, eliminując praktykę „głosowania specjalnego”, która sparaliżowała 
zdolność JCOPE do działania.  
  



Zwiększenie przejrzystości  
Obecne wyłączenia i praktyki w zakresie przejrzystości przyczyniają się do postrzegania 
JCOPE jako instytucji działającej potajemnie, która nie jest otwarta i odpowiedzialna 
wobec społeczeństwa. JCOPE jest zwolniona z obowiązku przestrzegania ustawy o 
wolności informacji (Freedom of Information Law, FOIL) i ustawy o otwartym dostępie 
do posiedzeń (Open Meetings Law), co oznacza, że tylko niektóre dokumenty są 
udostępniane publicznie na żądanie. JCOPE również obecnie działa w dużej mierze w 
ramach sesji wykonawczych, które nie są otwarte dla ogółu społeczeństwa. W celu 
zwiększenia przejrzystości i zaufania w uczciwość egzekwowania zasad etyki, nowa 
agencja nadzorcza, podobnie jak inne agencje stanowe, będzie podlegać 
postanowieniom ustawy FOIL i ustawy o otwartym dostępie do posiedzeń. Ponadto 
wszystkie głosowania nowego organu po stwierdzeniu istnienia prawdopodobnej 
przyczyny będą jawne, w tym wysłuchania wykonawcze, a wszystkie strony będą 
zobowiązane do przestrzegania ostatecznych ustaleń.  
  
Zakaz komunikacji zewnętrznej  
Zgodnie z planem Gubernator, poszczególni członkowie nowego organu ds. etyki nie 
będą mogli komunikować się z osobami z zewnątrz w związku z potencjalnym lub 
trwającym postępowaniem wyjaśniającym. Jeżeli Rada stwierdzi, że członek narusza 
nowowprowadzoną zasadę, będzie on podlegał sankcjom.  
  
Ta śmiała propozycja opiera się na bieżących działaniach Gubernator, które mają na 
celu poprawę przejrzystości i przywrócenie zaufania publicznego do władz:  
  

• Limity kadencyjne i zakaz uzyskiwania dochodów z innych źródeł: W 
ramach pierwszego orędzia stanowego w 2022 roku, Gubernator Hochul 
ogłosiła plan wprowadzenia limitów kadencji oraz zakazu uzyskiwania 
dochodów z innych źródeł przez urzędników wybieranych w wyborach 
stanowych.  

• Szkolenia z zakresu etyki: Gubernator Hochul podpisała rozporządzenie 
wykonawcze wymagające od wszystkich pracowników stanowych 
uczestnictwa w szkoleniu z zakresu etyki po zatrudnieniu, a następnie w 
regularnych odstępach czasu.  

• Reformy ustawy o wolności informacji (Freedom of Information Law, 
FOIL): Gubernator Hochul wdrożyła reformy procesu FOIL w celu 
zwiększenia przejrzystości dla dziennikarzy i obywateli. Gubernator 
zaczęła również wymagać od agencji stanowych, aby identyfikowały i 
proaktywnie zamieszczały najczęściej poszukiwane dane, co, przede 
wszystkim, ma na celu zmniejszenie zapotrzebowania na konieczność 
stosowania ustawy FOIL.  

• Umowy o wyłączeniu: Gubernator i inni wysocy rangą członkowie jej 
administracji opublikowali pełne umowy o wyłączeniu, których 
przestrzegają.  

• Plany przejrzystości: Gubernator Hochul nakazała ponad 70 agencjom 
wykonawczym i organom publicznym opublikowanie planów przejrzystości 
publicznej, które są publicznie zamieszczone w Internecie.  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-plan-institute-term-limits-and-outside-income-ban-statewide-elected&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C8703af8ef6634f4e310708d9d088d35c%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637770108471380742%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=Gsn%2B3oH4fr8cCw7SFw8agIL8jjNQfYi3tw3WxYHS7dE%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fexecutive-order%2Fno-10-updating-states-ethics-training-requirements&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C8703af8ef6634f4e310708d9d088d35c%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637770108471390708%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=vuEmjyc8mhHF7zUFSl82ymhAhcaOQqBEpdkd4q8yYtY%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-major-transparency-improvements-state-government&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C8703af8ef6634f4e310708d9d088d35c%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637770108471390708%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=Ebe6JKiYkOkUmUtlDTlV%2FFn32ELtKBl8ys5GX8GArVI%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2F2021-10%2FRecusal_Letters.pdf&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C8703af8ef6634f4e310708d9d088d35c%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637770108471400650%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=EQ6o9BuNEx0EMk51RkLRBQBg9d1XU7zI66ttSI3s%2BeQ%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fhochul-administration-transparency-plans&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C8703af8ef6634f4e310708d9d088d35c%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637770108471400650%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=PKUNt1akqBCpA05Wd9Eepy8zdeCB%2BZ3cr2%2Fx18roN1c%3D&reserved=0


• Walka z molestowaniem i dyskryminacją: Aby usprawnić reagowanie 
Izby Wykonawczej (Executive Chamber) na oskarżenia o molestowanie i 
dyskryminację, Gubernator Hochul wynajęła niezależną zewnętrzną 
kancelarię prawniczą, która będzie w uczciwy i bezstronny sposób badać 
wszystkie skargi, oraz utworzyła nowy dział kadr.  
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