KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW SAMORZ DOWYCH
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ZASADY OGÓLNE
§1
Kodeks wyznacza zasady (standardy) post powania pracowników samorz dowych
w zwi zku z wykonywaniem przez nich zada publicznych, tj. pełnieniem słu by
publicznej.
Zasady okre lone w niniejszym kodeksie winny by stosowane przez wszystkich
pracowników zatrudnionych w Urz dzie Miasta i Gminy.
Pracownicy samorz dowi traktuj prac jako słu b publiczn , na zajmowanych
stanowiskach słu
pa stwu i społeczno ciom lokalnym, przestrzegaj porz dku
prawnego i wykonuj powierzone zadania.
Pracownicy samorz dowi, którzy wskutek swego post powania w miejscu pracy, jak
i poza nim, nara aj si na utrat zaufania niezb dnego do wykonywania zada
publicznych, naruszaj normy niniejszego Kodeksu.

ZASADY POST POWANIA
§2
Pracownicy samorz dowi pełni cy słu b publiczn zobowi zani s dba o wykonywanie
zada publicznych oraz o rodki publiczne z uwzgl dnieniem interesu pa stwa, interesu
wspólnoty samorz dowej oraz indywidualnego interesu obywateli.
W szczególno ci pracownicy samorz dowi powinni przestrzega i działa zgodnie
z zasadami:
− praworz dno ci,
− bezstronno ci i bezinteresowno ci,
− obiektywizmu,
− uczciwo ci i rzetelno ci,
− odpowiedzialno ci,
− jawno ci,
− dbało o dobre imi urz du i pracowników samorz dowych,
− uprzejmo ci i yczliwo ci w kontaktach z obywatelami, zwierzchnikami,
radnymi, podwładnymi i współpracownikami.
WYKONYWANIE ZADA
§3
1. Słu ba publiczna opiera si na zaufaniu publicznym i wymaga od pracowników
samorz dowych poszanowania Konstytucji i prawa oraz stawiania interesu
publicznego ponad interes osobisty. Obywatele oczekuj od pracowników
samorz dowych wysokich standardów etycznych zachowa oraz godnego zachowania
w miejscu pracy i poza nim.
2. Pracownicy samorz dowi pełni urz d w ramach prawa i działaj zgodnie z prawem;
podejmowane przez nich rozstrzygni cia i decyzje posiadaj podstaw prawn , ich
tre jest zgodna z obowi zuj cymi przepisami prawa, zawieraj uzasadnienie oraz
informacj o mo liwo ci zło enia odwołania.
§4
Pracownicy samorzadowi pełni c słu b publiczn :

− działaj bezstronnie i bezinteresownie,
− nie uczestnicz w podejmowaniu decyzji, naradach, opiniowaniu lub
głosowaniu w sprawach, w których maj bezpo redni lub po redni interes
osobisty,
− nie podejmuj prac, ani zaj
koliduj cych z pełnionymi obowi zkami
słu bowymi,
− nie anga uj si w działania o charakterze politycznym, nie ulegaj wpływom
i naciskom politycznym, które mog prowadzi do działa stronniczych lub
sprzecznych z interesem publicznym,
− pełni c obowi zki kieruj si interesem wspólnoty samorz dowej i nie czerpi
korzy ci materialnych ani osobistych (w trakcie zatrudnienia ani po jego
ustaniu) z tytułu sprawowanego urz du,
− nie działaj te w prywatnym interesie osób lub grup osób,
− nie dopuszczaj do powstania konfliktu interesów mi dzy interesem
publicznym a prywatnym; w sytuacji powstania konfliktu interesów dbaj , aby
został on rozstrzygni ty na korzy ' interesu publicznego,
− korzystaj z uprawnie wył cznie dla osi gni cia celów, dla których
uprawnienia te zostały im powierzone moc odno nych przepisów,
− nie anga uj si w działania, które zagra aj prawidłowemu wypełnianiu
obowi zków słu bowych lub wpływaj negatywnie na obiektywizm
podejmowanych decyzji.
§5
1. Pracownicy samorz dowi wykonuj obowi zki rzetelnie, sumiennie, z szacunkiem
dla innych i poczuciem godno ci własnej.
2. W prowadzonych sprawach równo traktuj wszystkich uczestników, nie ulegaj
adnym naciskom, nie przyjmuj adnych zobowi za wynikaj cych z pokrewie stwa
lub znajomo ci, nie przyjmuj adnych korzy ci materialnych ani osobistych.
§6
Pracownicy samorz dowi pełni c słu b publiczn :
− ponosz odpowiedzialno za decyzje i działania, nie unikaj c trudnych
rozstrzygni ,
− zarz dzaj c powierzonym maj tkiem i rodkami publicznymi, winni
wykazywa nale yt staranno i gospodarno ,
− ujawniaj próby marnotrawstwa, defraudacji rodków publicznych,
nadu ywania władzy lub korupcji bezpo redniemu przeło onemu,
− zgłaszaj w tpliwo ci dotycz ce celowo ci lub legalno ci decyzji
podejmowanych w urz dzie bezpo redniemu przeło onemu.
§7
Pracownicy samorz dowi:
− s zatrudniani, awansowani i wynagradzani w oparciu o przesłanki
merytoryczne; kwalifikacje i umiej tno ci zawodowe,
− rozwijaj swoje kompetencje i wiedz zawodow , potrzebne do
wykonywania obowi zków, a urz d stwarza im po temu mo liwo ci,
− s lojalni wobec urz du i zwierzchników oraz gotowi do wykonywania
słu bowych polece ,
− udzielaj obiektywnych, zgodnych z najlepsz wol i wiedz porad
i opinii zwierzchnikom, wł cznie z ocen legalno ci i celowo ci ich
działa .

§8
1. W kontaktach z obywatelami pracownicy samorz dowi zachowuj si
uprzejmie, s pomocni i udzielaj odpowiedzi na skierowane do nich pytania
wyczerpuj co i dokładnie.
2. Pracownicy samorz dowi dbaj o dobre stosunki mi dzyludzkie, przestrzegaj
zasad poprawnego zachowania, wła ciwych człowiekowi o wysokiej kulturze
osobistej, w miejscu pracy i poza nim.
ODPOWIEDZIALNO
PORZ DKOWA
§9
Za nieprzestrzeganie niniejszego kodeksu pracownicy samorz dowi ponosz
odpowiedzialno porz dkow .
POSTANOWIENIA KO COWE
§ 10
1. Pracownicy samorz dowi zobowi zani s przestrzega przepisów Kodeksu
i kierowa si jego zasadami.
2. Kierownictwo Urz du upowszechni zasady zawarte w Kodeksie w ród
podległych pracowników, wspólnoty samorz dowej oraz mediów, celem
propagowania zawartych w nim warto ci i zasad.

