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GUBERNATOR HOCHUL ZAPOWIADA NOWE DZIAŁANIA MAJĄCE NA CELU 
ZWIĘKSZENIE PRZEJRZYSTOŚCI I DOSTĘPU DO REJESTRÓW PUBLICZNYCH  

  
Biuro Usług Informatycznych podejmuje kolejny krok w procesie zamówień na 
nowe oprogramowanie przyspieszające rozpatrywanie wniosków o udzielenie 

informacji w ramach ustawy FOIL  
  

Administracja gubernator Hochul zobowiązała się do usprawnienia procesu 
składania wniosków o udzielenie informacji w ramach ustawy FOIL i, bazując na 

wstępnych danych, od momentu objęcia urzędu, czyli od niespełna siedmiu 
miesięcy, rozpatrzyła więcej wniosków FOIL niż to miało miejsce w całym 2019 r. 

lub w całym 2020 r.  
  

Otwarte zapytanie ofertowe w związku z FOIL znajduje się tutaj  
  

  
Gubernator Kathy Hochul ogłosiła dziś, że stan Nowy Jork wprowadza usprawnienia w 
procesie odpowiadania na wnioski o udostępnienie informacji publicznych. Bazując na 
ogłoszonych w październiku działaniach mających na celu usprawnienie procesu 
składania wniosków o udzielenie informacji w ramach ustawy o wolności informacji 
(Freedom of Information Law, FOIL), w tym nakazanie agencjom proaktywnego 
umieszczania w Internecie najczęściej poszukiwanych dokumentów oraz umożliwienie 
agencjom odpowiadania na wnioski FOIL bez konieczności sprawdzania przez Izbę 
Wykonawczą, gubernator Hochul poleciła Biuru Usług Informatycznych Stanu Nowy 
Jork (New York State Office of Information Technology Services, ITS) opublikowanie 
zapytania ofertowego w celu stworzenia platformy oprogramowania, która przyspieszy i 
usprawni proces otrzymywania, przetwarzania i odpowiadania na wnioski o udzielenie 
informacji w ramach FOIL. Ogłoszenie to ma miejsce podczas Sunshine Week, który 
jest okazją do zwrócenia uwagi na wysiłki na rzecz zwiększenia otwartości i 
przejrzystości w administracji publicznej.  
  
„W pierwszym dniu mojego urzędowania zobowiązałam się do odejścia od starych 
zwyczajów panujących w Albany i przywrócenia wiary mieszkańców stanu Nowy Jork w 
ich rząd”, powiedziała gubernator Hochul. „Podejmujemy znaczące działania w celu 
usprawnienia procesu dostępu do rejestrów publicznych, aby dziennikarze i obywatele 
mieli łatwiejszy dostęp do informacji, do których mają prawo. Choć zawsze jest jeszcze 
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wiele do zrobienia, jestem dumna z kroków, jakie moja administracja podjęła w celu 
zwiększenia przejrzystości i odpowiedzialności we władzach stanu Nowy Jork”.  
  
W październiku 2021 r. gubernator Hochul ogłosiła usprawnienie procesu FOIL w celu 
dostarczenia większej ilości dokumentów publicznych w krótszym czasie i zmniejszenia 
zaległości tysięcy wniosków FOIL odziedziczonych po poprzednich władzach przez 
administrację Hochul. Agencje nie muszą już przesyłać odpowiedzi FOIL do Izby 
Wykonawczej w celu ich sprawdzenia, ale zamiast tego będą wnioski FOIL będą 
rozpatrywane bezpośrednio przez Głównego Radcę Prawnego agencji. Agencje są 
również zobowiązane do podjęcia kroków w celu zidentyfikowania i opublikowania 
często poszukiwanych dokumentów oraz dokumentów o znaczeniu publicznym, tak aby 
zainteresowane strony mogły znaleźć odpowiednie informacje bez konieczności 
składania wniosku FOIL. Izba Wykonawcza dokonuje przeglądu wniosków agencji w 
celu zaspokojenia potrzeb w zakresie kadrowym i wydajności oprogramowania FOIL, a 
także zapewni szkolenia FOIL pracownikom wszystkich agencji stanowych.  
  
Ze wstępnych danych wynika, że od czasu objęcia urzędu przez gubernator Hochul 
Izba Wykonawcza rozpatrzyła i zrealizowała ponad 400 wniosków FOIL. W ciągu 
ostatnich siedmiu miesięcy administracja Hochul rozpatrzyła i zrealizowała więcej 
wniosków FOIL niż w całym roku 2019 (323 zrealizowane wnioski) i w całym roku 2020 
(368 zrealizowanych wniosków).  
  
Bazując na tych postępach Biuro Usług Informatycznych podjęło dziś kolejny krok w 
procesie zamówień publicznych, ogłaszając zapytanie ofertowe na dostawę platformy 
oprogramowania, która ma przyspieszyć i usprawnić proces otrzymywania, 
przetwarzania i udzielania odpowiedzi na wnioski o udzielenie informacji w ramach 
ustawy FOIL. Taka platforma programowa będzie ważnym krokiem w kierunku 
zwiększenia przejrzystości i terminowego dostępu do dokumentów publicznych. Nowa 
platforma programowa będzie wykorzystywać technologię do usprawnienia procesu 
przyjmowania, przetwarzania i udzielania odpowiedzi na wnioski FOIL, co pozwoli na 
bardziej efektywne i szybsze działanie. Po ogłoszeniu zapytania ofertowego ITS 
spodziewa się, że umowa zostanie sfinalizowana w ciągu najbliższych tygodni.  

  
Dyrektor ds. informacyjnych Biura Usług Informatycznych Stanu Nowy Jork (ITS), 
Angelo „Tony” Riddick, powiedział: „Dzisiejsze ogłoszenie jest ważnym krokiem dla 
wszystkich mieszkańców stanu Nowy Jork, którzy wierzą, że władze stanowe powinny 
być otwarte, uczciwe, przejrzyste i odpowiedzialne. Wyrażam uznanie dla gubernator 
Hochul za jej zaangażowanie w przełamywanie barier w terminowym udostępnianiu 
informacji i danych społeczeństwu. ITS z dumą wspiera gubernator w realizacji jej wizji 
tego, co jest możliwe, gdy otwartość i przejrzystość stają się regułą, a nie wyjątkiem”.  
  

Ogłoszenie to jest najnowszą inicjatywą gubernator Hochul na rzecz zwiększenia 
przejrzystości, odpowiedzialności i etyki w administracji stanowej. W swoim orędziu 
stanowym gubernator Hochul ogłosiła propozycje zreformowania Wspólnej Komisji ds. 
Etyki Publicznej (Joint Commission on Public Ethics) oraz wprowadzenia limitów 
kadencji i zakazu uzyskiwania dochodów z innych źródeł dla wybieranych urzędników w 



całym stanie. Kilka tygodni po objęciu urzędu gubernator Hochul publicznie ogłosiła 
plany przejrzystości w ponad 70 agencjach stanowych, zasady odsunięcia najwyższych 
urzędników stanowych z powodu konfliktu interesów, oraz wprowadziła nowe zasady 
dotyczące zasobów ludzkich, które mają chronić pracowników w całym stanie oraz w 
Izbie Wykonawczej przed dyskryminacją i molestowaniem.  
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