pod wzgl§o'em formalno-ofrawnym

RADCA PRAWNY

Zarzajdzenie Nr 50/10
Starosty Slawienskiego
zdniaO?Hpca2010r.
\v sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki pracownikow samorzqdowych Starostwa
Powiatowego w Slawnie

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzajdzie
powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z pozn. zm.) w zwiajzku z ustawy z dnia
21 listopada 2008 r. o pracownikach samorzajdowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458, z 2009 r.
Nr 157, poz. 1241) zarzajdzam, co nastejnye:

§ 1.

Wprowadza

si§

Kodeks

Etyki

pracownikow

samorzajdowych Starostwa

Powiatowego w Slawnie, stanowiajcy zalajcznik do niniejszego Zarzajdzenia.

§ 2.

Zobowi^zuje si? Naczelnikow Wydzialow oraz samodzielne stanowiska pracy do
zapoznania si? oraz podleglych pracownikow z Kodeksem Etyki oraz do
sumiennego stosowania.

§ 3.

Wykonanie Zarzajdzenia powierza si? Sekretarzowi Powiatu.

§ 4.

Zarzajdzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.

?OWIATU

Zal^cznik do Zarzajdzenia Nr 50/10
Starosty Slawienskiego
zdnia071ipca2010r.

KODEKS ETYKI
pracownikow samorzqdowych Starostwa Powiatowego w Slawnie
§ 1.

Cele Kodeksu
1. Kodeks

etyki

wyznacza

zasady

post^powania

pracownikow

samorzajiowych,

zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w Slawnie, w zwiajzku z wykonywaniem przez
nich zadan publicznych oraz niezwia^zanych bezposrednio z ich wykonywaniem,
a maj^cych wplyw na zaufanie obywateli do dzialania instytucji publicznej.
2. Normy niniejszego Kodeksu narusza pracownik samorza^dowy, ktory wskutek swojego
post^powania zarowno w miejscu pracy jak i poza nim ryzykuje utrat§ zaufania
niezb^dnego przy wykonywaniu zadan publicznych.
§ 2.

Funkcjonowanie adininisti acji samorzsjdowej
1. Administracja samorza_dowa pemi rol§ shizebna^ w stosunku do mieszkancow.
2. Pracownik samorzajdowy traktuje prac^ w Starostwie Powiatowym w Slawnie jako sluzb^
publiczna^ zawsze ma na wzgl^dzie dobro wspolnoty samorzajdowej powiatu, chroni
uzasadniony interes publiczny, a w szczegolnosci:
1) dziala tak, aby jego dzialania mogly bye wzorem praworza^dnosci i prowadzily do
pogi^bienia zaufania mieszkancow do Starosty Slawienskiego, Rady Powiatu
w Stawnie oraz pracownikow Starostwa Powiatowego w Slawnie,
2) pami^ta o sluzebnym charakterze wlasnej pracy, wykonujajc ja^ z poszanowaniem
godnosci innych i poczuciem godnosci wlasnej,
3) pami^ta, ze swoim post^powaniem wspoltworzy wtasciwy wizerunek administracji
samorzajdowej,
4) przedklada dobro publiczne nad interesy wlasne i swojego srodowiska.

§ 3.

Wykonywanie obowi^zkow pracownika samorzadowego
1. Pracownik samorz^dowy w swojej pracy kieruje si? przepisami prawa, postanowieniami
zawartymi w uchwalach organow samorza^du powiatowego i niniejszym kodeksie oraz
dobrymi obyczajami.
2. Pracownik samorzajdowy rzetelnie wykonuje obowia^zki, wykorzystuja_c swoja^ wiedz?
i umiej^tnosci, a w szczegolnosci:
1) rozpatruje sprawy zgodnie z obowia^uja_cymi przepisami prawa i bez zb^dnej zwloki,
poslugujqc si§ j^zykiem prostym i zrozumialym dla klientow,

2) pracuje sumiennie, dazajc do osiajjni?cia najlepszych rezultatow swej pracy
i majajc na wzgl?dzie wnikliwe oraz rozwazne wykonywanie powierzonych mu zadan,
3) jest tworczy w podejmowaniu i wykonywaniu zadan,
4) nie uchyla si? od podejmowania trudnych rozstrzygni?6 oraz odpowiedzialnosci za
swoje post?powanie,
5) wie,

ze

interes

publiczny

wymaga

dzialan

rozwaznych,

ale

skutecznych

i realizowanych w sposob zdecydowany,
6) w rozpatrywaniu spraw nie kieruje si? emocjami ale litera^ prawa i obiektywizmem;
jest gotow do przyj?cia krytyki, uznania swoich bl?dow i do naprawienia ich
konsekwencji,
7) dotrzymuje zobowia^zan, kierujajc si? prawem i przewidzianym trybem dzialania,
8) racjonalnie, oszcz?dnie i efektywnie gospodaruje majatkiem i srodkami publicznymi,
b?d^c gotowy do rozliczenia swoich dzialan w tym zakresie,
9) jest lojalny wobec zwierzchnikow i podwtednych, gotow do wykonywania
sluzbowych polecen w sposob gwarantujajsy poszanowanie prawa i ograniczaj^cy
mozliwosc popehiienia pomylek,
10) wykazuje powsci^gliwosc w publicznym wypowiadaniu pogladow na temat pracy
swojego urz?du i jego pracownikow.
§ 4.

Rozwoj i kompetencje pracownikow samorz^dowych
Pracownik samorza^dowy dba o rozwqj wlasnych kompetencji, wiedzy i kultury osobistej,
a w szczegolnosci:
1) rozwija wiedz? zawodowa^ potrzebna^ do jak najlepszego wykonywania pracy
w urz?dzie,
2) da^zy do pemej znajomosci aktow prawnych oraz wszystkich faktycznych i prawnych
okolicznosci spraw,
3) jest otwarty na wspolprac? i korzystanie z doswiadczenia i wiedzy zwierzchnikow,
kolegow i podwtadnych, a w przypadku braku wiedzy specjalistycznej - do
korzystania z pomocy ekspertow,
4) zawsze jest przygotowany do jasnego - merytorycznego i prawnego uzasadnienia
wlasnych decyzji i sposobu post?powania,
5) w wykonywaniu wspolnych zadari administracyjnych dba o ich jakosc merytoryczna^
i o dobre stosunki mi?dzyludzkie,
6) jezeli w sprawie s% wyrazane zroznicowane opinie, dazy do uzgodnien opartych na
rzeczowej argumentacji,
7) zyczliwy ludziom, zapobiega napi?ciom w pracy i rozladowuje je, przestrzega zasad
poprawnego zachowania.

§ 5.

Bezstronnosc
Pracownik samorzaxlowy jest bezstronny w wykonywaniu zadan i obowia_zkow,
a w szczegolnosci:
1) nie dopuszcza do podejrzen o zwiajzek mie/lzy interesem publicznym i prywatnym,
2) nie podejmuje zadnych prac ani zaj^c, ktore koliduja_ z obowia_zkami stuzbowymi,
3) nie przyjmuje zadnej formy zapiaty za publiczne wystapienia, gdy maja^ one zwi^zek
z zajmowanym stanowiskiem lub wykonywana^ praca^ sluzbowa^
4) w prowadzonych sprawach administracyjnych rowno traktuje wszystkich uczestnikow,
nie ulegaja_c zadnym naciskom i nie przyjmuj^c zadnych zobowi^zan wynikaja^cych
z pokrewienstwa lub znajomosci,
5) od osob zaangazowanych w prowadzone sprawy nie przyjmuje zadnych korzysci
materialnych lub osobistych, ani obietnic takich korzysci,
6) nie demonstruje zazylosci z osobami publicznie znanymi ze swej dzialalnosci
politycznej,

gospodarczej,

spotecznej

lub

religijnej, wystrzega

si§

okazji

umozliwia

dost^p

do promowania jakichkoJwiek grup interesu,
7) udost^pnia

klientom

zajdane

przez

nich

informacje

i

do publicznych dokumentow, zgodnie z przepisami prawa,
8) nie ujawnia informacji niejawnych, do ktorych ma dostej) ani nie wykorzystuje ich dla
korzysci fmansowych lub osobistych, zarowno w trakcie, jak i po zakonczeniu
zatrudnienia.
§ 6.

Zasady neutralnosci politycznej
Pracownik samorza_dowy w wykonywaniu zadan i obowi^zkow jest neutralny politycznie,
a w szczegolnosci:
1) nie manifestuje publicznie w miejscu pracy i przy wykonywaniu obowi^zkow
shizbowych swoich pogla^dow i sympatii politycznych,
2) rzetelnie realizuje swoje zadania i obowiajzki bez wzgl^du na wlasne przekonania
i poglqdy polityczne,
3) dystansuje si§ od wszelkich wpiywow i naciskow politycznych, ktore moga_prowadzic
do dzialan stronniczych,
4) dba o jasnosc i przejrzystosc wlasnych relacji z osobami pemia_cymi funkcje
polityczne,
5) eliminuje wplywy polityczne na rekrutacj? i mozliwosc awansu w urz^dzie.

§ 7.

Odpowiedzialnosc porzqdkowa
1. Pracownicy Starostwa Powiatowego w Stawnie podczas wykonywania obowiajzkow
sluzbowych obowiqzani sa^ do przestrzegania zapisow niniejszego Kodeksu i kierowania
si? j ego zasadami.
2. Pracownik wykonuj^cy obowi^zki opiekuna praktykanta lub stazysty winien uczynic
wszystko, aby przygotowac te osoby do wlasciwego wykonywania obowiajzkow
pracownika samorza^dowego i przestrzegania zasad kodeksu etycznego.
3. Za nieprzestrzeganie przepisow niniejszego Kodeksu pracownicy samorzajiowi ponosza^
przewidziana^

prawem

odpowiedzialnosc

porza^dkow^

wynikaja^ca^

z

ustawy

o pracownikach samorza_dowych i kodeksu pracy.
4. Na wszelkie zaniedbania dotyczajce wypeiniania zasad przedstawionych w niniejszyra
Kodeksie, ktorych dopusci si^ pracownik samorza^dowy zatrudniony w Starosrwie
Powiatowym w Slawnie, mozna zlozyc skarg? - zgodnie z art. 227 Kodeksu post^powania
admini stracyj nego.
§ 8.

Postanowienia koncowe
1. Kodeks Etyczny ma zastosowanie do wszystkich pracownikow Starostwa Powiatowego
w Slawnie, bez wzgl^du na rodzaj wykonywanej pracy, wymiar czasu pracy oraz
zajmowane stanowisko.
2. Pracodawca zapoznaje z trescia^ Kodeksu Etycznego kazdego nowo przyjmowanego do
pracy pracownika, a pracownik potwierdza znajomosc kodeksu swoim podpisem pod
stosownym oswiadczeniem, ktore zostaje zala^czone do jego akt osobowych.

